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Beslut om antagande - detaljplan för Pärlans 
Montessoriförskola (Ekhammar 4:405 m.fl.), 
Kungsängen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Granskningsutlåtande tillhörande detaljplan Pärlans Montessoriförskola 

(Ekhammar 4:405 m.fl.), godkänns.  

2. Detaljplaneförslaget för Pärlans Montessoriförskola (Ekhammar 4:405 

m.fl.), nr 2002, antas i enlighet med 5 kap 27 § Plan- och bygglagen 

(2010:900). 

3. Exploateringsavtal, inklusive bilagor med LSS Bostäder Sverige AB, 

dotterbolag till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, för detaljplan Pärlans 

Montessoriförskola (Ekhammar 4:405 m.fl.), Kungsängen, 2002, godkänns. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen gav den 24 september 2014 §48, tillväxtchefen i uppdrag att 

ta fram förslag till ny detaljplan för Pärlans Montessoriförskola för Ekhammar 

4:405 och del av 4:269, nr 2002, genom normalt planförfarande.  

Detaljplanen var ute på samråd under andra kvartalet 2022 och var ute på 

granskning under andra till tredje kvartalet 2022. Planförslaget syftar till att 

ändra användning från bostadsändamål till att också tillåta förskoleverksamhet. 

Planen ska pröva möjligheten att utöka byggrätten inom fastigheten så att den 

befintliga förskoleverksamheten ges bättre förutsättningar att utvecklas. Vidare 

utökas fastigheten för förskolan genom att ta mark i anspråk som i gällande 

plan är parkmark. Planen ska även pröva att utöka byggrätten för ändamålet 

bostäder. Området för planen säkerställer skydd av naturvärden genom att 16 

stycken skyddsvärda tallar sparas och skyddas. Efter planens gransknings-

period har planförslaget reviderats efter Länsstyrelsens yttrande om att 

tillgodose miljökvalitetsnormer och risker för människors säkerhet och hälsa 

samt översvämningsrisk. Förslaget till detaljplan föreslås antas av 

kommunfullmäktige. 
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Till förslaget till detaljplan hör ett exploateringsavtal som föreslås godkännas i 

samband med antagandet av detaljplanen. I exploateringsavtalet regleras 

principer och detaljer gällande ansvarsförhållanden och kostnadsfördelning för 

genomförandet av detaljplanen. Eftersom marken redan är ianspråktagen 

med en befintlig byggnad, förskoleverksamheten bedrivs redan på marken   

idag och ingen allmän plats planläggs så minskar innehållet i avtalet. 

Huvudsakligen kommer byggbuller, dimensionering av VA, dagvatten i 

byggskede samt olovlig trädfällning regleras i detta exploateringsavtal. 

Förutsättningarna för utredning och bekostande av VA-ledningarna regleras i 

exploateringsavtalet. Som bilaga till exploateringsavtalet finns en 

överenskommelse om fastighetsreglering som reglerar att exploatören ska 

erlägga en ersättning till kommunen för markköpet.  

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 14 december 2022  

 Samrådsredogörelse Pärlans Montessoriförskola, den 15 juni 2022 

 Samhällsbyggnadsutskottets beslut om samråd och granskning § 17, 

den 13 april 2022 

 Kommunstyrelsens beslut om planuppdrag § 48, den 24 september 

2014 

 Avsiktsförklaring, förändring av detaljplan för fastigheten 4:405, den 

10 mars 2014 

Ärendet 

Bakgrund 

Upplands-Bro kommuns invånare blir fler och kommunen strävar efter att 

kunna erbjuda medborgarna närhet samt valfrihet vid val av skola och 

undervisningsmetoder. Fastigheten Ekhammar 4:405 ägs av Specialboende i 

Stockholm AB och ingår i stadsplan 24 för del av Ekhammar. Området ligger 

knappt 1 km norr om Kungsängen centrum. Fastigheten 4:405 är ca 900 kvm 

stor och ligger bland småhusbebyggelsen utmed Skyttens väg. Söder om 

fastigheten ligger allmän platsmark planlagd som park. Upplands-Bro kommun 

äger parkmarken.  

Sedan 2007 bedriver Kungsängens intresseförening för Montessori 

förskoleverksamhet i den befintliga byggnaden på fastigheten Ekhammar 4:405 

efter att deras tidigare lokal på en annan adress förstördes i en brand. I gällande 

stadsplan är fastigheten planlagd för bostadsändamål. Föreningen har ett 

tillfälligt bygglov för skolverksamhet som upphörde i september 2022. 

Föreningen har ett nyttjanderättsavtal med kommunen och använder en del av 

kommunens parkmark (del av Ekhammar 4:269) för barnens utelek.  
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Intresseföreningen vill fortsätta sin skolverksamhet även i framtiden och 

fastighetsägaren vill fortsatt hyra ut byggnaden till föreningen. För att göra 

förskoleverksamheten permanent och ekonomisk lönsam att utöka samt svara 

upp mot framtida samhällsbehov behöver en ny detaljplan tas fram. 

Kommunstyrelsen gav den 24 september 2014 §48, tillväxtchefen i uppdrag att 

ta fram förslag till ny detaljplan för Pärlans Montessoriförskola för Ekhammar 

4:405 och del av 4:269, nr 2002, genom normalt planförfarande.  

 

Samråd och granskning  

Planförslaget har varit ute på samråd 25 april 2022 – 17 maj 2016. Inkomna 

yttranden är sammanfattade och besvarade i samrådsredogörelsen.  

Efter planens granskningsperiod 18 juni 2022 – 11 juli har planförslaget 

reviderats efter Länsstyrelsens yttrande om att tillgodose miljökvalitetsnormer, 

risker för människors säkerhet och hälsa samt översvämningsrisk. De största 

planändringarna är att den planerade tillbyggnaden för förskolan ska anläggas 

med en takyta som är helt vegetationsklädd. Därtill ska makadamdiken och 

regnväxtbäddar uppföras. Synpunkterna har redovisats i ett 

granskningsutlåtande. I övrigt har ändringar av redaktionell art tillkommit.  

Antagande 

Samhällsbyggnadskontoret bedömer att de kompletteringar och revideringar 

som gjorts efter granskning är av begränsad omfattning. Förslaget till 

detaljplan föreslås antas av kommunfullmäktige. 

Detaljplaneförslaget 

Planförslaget för Pärlans Montessoriförskola syftar till att ändra användning 

från bostadsändamål till att också tillåta förskoleverksamhet. Planen ska pröva 

möjligheten att utöka byggrätten inom fastigheten så att den befintliga 

förskoleverksamheten ges bättre förutsättningar att utvecklas. Fastigheten för 

förskolan utökas, genom att ta mark i anspråk som i gällande plan är parkmark. 

Planen ska även pröva att utöka byggrätten för ändamålet bostäder och justera 

höjden så att detaljplanen överensstämmer med befintliga byggnader. Området 

för planen säkerställer skydd av naturvärden genom att 16 stycken skyddsvärda 

tallar sparas och skyddas i och med den nya detaljplanen.  

Planen kommer för huvudändamålet förskola att medföra en byggrätt på 390m2 

byggnadsarea för att kunna ge plats till 36 barn samt 250 m2 för ändamålet 

bostäder. Endast en- och tvåbostadshus får uppföras. Byggnadsarea för 

komplementbyggnad är 40 m2 för respektive ändamål. Cirka 1333m2 allmän 

platsmark planlagd som park ändras till kvartersmark. Allmänhetens tillgång till 

naturområdet bibehålls genom att en fri passage på allmän platsmark ges 

mellan planområdet och omkringliggande fastigheter.  
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Förslaget på utformningen av förskoleverksamheten och utegården har baserats 

på rekommenderade nyckeltal från bland annat Upplands-Bro ramprogram för 

verksamhetslokaler för barn och elever (2020) samt en utredning från Malmö 

stad (2011) för att säkerhetsställa att förskolan ges tillräckligt med utrymme. 

 

Exploateringsavtal 

Till förslaget till detaljplan hör ett exploateringsavtal som föreslås godkännas i 

samband med antagandet av detaljplanen. Ett exploateringsavtal reglerar 

ansvarsförhållanden mellan en kommun och en byggherre/exploatör när 

marken är privatägd. Om markinnehavet är blandat mellan kommunen och en 

privat aktör kan exploateringsavtalet utgöra en avtalsgrund med 

kompletteringar gällande marköverföringar. 

I exploateringsavtalet regleras principer och detaljer gällande 

ansvarsförhållanden och kostnadsfördelning för genomförandet av 

detaljplanen. Eftersom marken redan är ianspråktagen med en befintlig 

byggnad, förskoleverksamheten bedrivs redan på marken idag och ingen 

allmän plats planläggs så minskar innehållet i avtalet. Huvudsakligen kommer 

byggbuller, dimensionering av VA, dagvatten i byggskede samt olovlig 

trädfällning regleras i detta exploateringsavtal. Dagvatten ska lösas inom 

kvartersmarken. Förutsättningarna för utredning och bekostande av VA-

ledningarna regleras i exploateringsavtalet.  

Som bilaga till exploateringsavtalet finns en överenskommelse om 

fastighetsreglering som kommer undertecknas i samband med undertecknandet 

av exploateringsavtalet. Överenskommelsen reglerar att exploatören ska 

erlägga en ersättning till kommunen för markköpet. Fastighetsregleringen 

utförs av lantmäterimyndigheten och förrättningskostnaderna kommer bekostas 

av exploatören. 

Barnperspektiv 

Detaljplanen är förenlig med barnkonventionen och tillhörande artiklar 2, 3, 4, 

5, 6 och 31, i och med att förskolan är lokaliserad i ett bullerfritt och säkert 

läge med goda förutsättningar för lek och upplevelser vilket främjar sociala 

aktiviteter och barnens utveckling. De barn som är skrivna på förskolan idag 

ges också fortsatt möjlighet att utvecklas i en bekant miljö som kan vara 

positivt för deras psykiska och fysiska hälsa samt välbefinnande. 

Barnens rätt till friyta har prioriterats i förhållande till bilparkeringsyta i 

enlighet med PBL 8 kap 9§. Det innebär att behovet av bilparkering för 

personal och vårdnadshavares hämtning/lämning av barn behöver lösas utanför 

direkt väster om planområdet i det allmänna gaturummet. Här kan kommunen 

förslagsvis upprätta en ny lokal trafikföreskrift som ger tillstånd för tillfällig 

parkering. Förskolan behöver ansöka om en ny lokal trafikföreskrift. 



1 Beslut om antagande - detaljplan för Pärlans Montessoriförskola (Ekhammar 4:405 m.fl.), Kungsängen - KS 15/0383-60 Beslut om antagande - detaljplan för Pärlans Montessoriförskola (Ekhammar 4:405 m.fl.), Kungsängen : Beslut om antagande - detaljplan för Pärlans Montessoriförskola (Ekhammar 4:405 m.fl.), Kungsängen

 

 
   

Datum Vår beteckning 5 (5)  
2022-12-14 KS 15/0383 

 
 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Thomas Lenell  
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4.  Exploateringsavtalet inklusive bilagor 
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21 
6.  PM Buller Förskolan Pärlan, Structor Akustik, 2022-09-21 

7.  Projekterings PM, Geoteknik, Bjerking, 2022-09-27, reviderad 2022-10-12 
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Största takvinkel är 30 grader.
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Största sammanlagda byggnadsarea för komplementbyggnad är 40 m². Gäller 
ändamålet förskola.

Största byggnadsarea för huvudbyggnad är 250 m². Gäller för bostädsändamål. 

Största byggnadsarea för huvudbyggnad är 170m². Gäller ändamålet förskola.

Huvudbyggnad för bostadsändamål får inte uppföras.

Största byggnadsarea för komplementbyggnad är 30 m². Gäller ändamålet 
bostad.

Marken får endast bebyggas med lekstugor, gung- och klätterställning samt 
lekutrustning

Marken får inte förses med byggnad.

Högsta nockhöjd är 3,0 meter för komplementbyggnad.

Högsta nockhöjd är 5,6 meter för huvudbyggnad.

Takytan ska vara vegetationsklädd.

Parkering ska finnas.

Makadamdike med en minsta bredd på 0,5 meter och ett djup på minst 1
ska finnas längs med planområdesgräns.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 

Ändrad lovplikt, lov med villkor

m1

m2

b1

9

m1
n

m1
n1

e4

e5

e6

Vind får inte inredas.

Bullerskärm med en höjd av högst 2,0 meter över anslutande marknivå 
får uppföras vid behov. 

Bullerskärm med en höjd av högst 3,0 meter över anslutande marknivå får 
uppföras vid behov mot angränsande fastighet i öst. Bullerskärm ska 
placeras 0,5 meter från fastighetsgräns på den egna fastigheten.n3n8

1 0  

v1

n7

n8

n9

Makadamdike med en minsta bredd på 0,5 meter och ett djup på minst 1 
meter ska finnas längs med den västra planområdesgränsen. Minsta totala 
sammanlagda yta för n2 och n4 ska utgöra 26m² 

Regnbäddar ska uppföras intill byggnader med en minsta sammanlagd 
fördröjningsyta på 34m² och minsta djup på 7cm. Gäller ändamålet förskola.

Regnbäddar ska uppföras intill byggnader med en minsta sammanlagd 
fördröjningsyta på 34m² och minsta djup på 10cm. Gäller ändamålet bostad.

Markens höjdsättning ska utformas så att dagvatten ej blir stående intill 
byggnader.

Markytan ska vara genomsläpplig.

Minst 50% av markytan ska vara genomsläpplig.

e4 e7

Källare får inte finnas.

16,0

a1

v2



1 Beslut om antagande - detaljplan för Pärlans Montessoriförskola (Ekhammar 4:405 m.fl.), Kungsängen - KS 15/0383-60 Beslut om antagande - detaljplan för Pärlans Montessoriförskola (Ekhammar 4:405 m.fl.), Kungsängen : Bilaga 2 - Planbeskrivning, den 28 november 2022

Sida 1 av 56 

__________________________________________________________________________ 

Detaljplan för Pärlans Montessoriförskola (Ekhammar 4:405 m.fl.), nr 2002 Planbeskrivning 

Översiktskarta med planområdet markerat. 

Planbeskrivning 

2022-11-28 

KS 15/0383     
ANTAGANDEHANDLING 

Detaljplan för 

Pärlans Montessoriförskola (Ekhammar 4:405 m.fl.), nr 2002 

Kungsängen, Upplands-Bro kommun 

Normalt förfarande upprättad enligt PBL 2010:900 i 
lydelse före den 1 januari 2015 

Samhällsbyggnadskontoret



1 Beslut om antagande - detaljplan för Pärlans Montessoriförskola (Ekhammar 4:405 m.fl.), Kungsängen - KS 15/0383-60 Beslut om antagande - detaljplan för Pärlans Montessoriförskola (Ekhammar 4:405 m.fl.), Kungsängen : Bilaga 2 - Planbeskrivning, den 28 november 2022

Sida 2 av 56 

 

__________________________________________________________________________ 

Detaljplan för Pärlans Montessoriförskola (Ekhammar 4:405 m.fl.), nr 2002 Planbeskrivning  
 

Innehållsförteckning: 
 

Innehåll 
     Innehållsförteckning ...............................................................................................................................2 

Handlingar ................................................................................................................................................4 

Planhandlingar ......................................................................................................................................4 

Övriga handlingar .................................................................................................................................4 

Planens syfte, bakgrund och huvuddrag ...................................................................................................4 

Bakgrund ..............................................................................................................................................4 

Planens syfte och huvuddrag................................................................................................................. 4 

Planprocessen........................................................................................................................................... 5 

Handläggning ....................................................................................................................................... 5 

Preliminär tidplan ................................................................................................................................ 5 

Planuppdrag ......................................................................................................................................... 5 

Förenligt med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken ............................................................................................... 5 

Hushållning med mark- och vattenområden ........................................................................................ 5 

Påverkan på riksintressen ...................................................................................................................... 5 

Miljökvalitetsnormer samt ekologiskt särskilt känsliga områden ......................................................... 5 

Behovsbedömning.................................................................................................................................... 8 

Plandata ................................................................................................................................................... 9 

Läge och areal ...................................................................................................................................... 6 

Gällande planer och tidigare ställningstaganden ....................................................................................... 9 

Vattenskyddsområde ............................................................................................................................ 9 

Regionala planer och program ............................................................................................................ 11 

Kommunala planer och program ........................................................................................................ 11 

Förutsättningar och planförslag ..............................................................................................................16 

Natur ...................................................................................................................................................16 

Bebyggelseområden ............................................................................................................................23 

Trafik och kommunikationer ..............................................................................................................25 

Störningar och risker...........................................................................................................................28 

Teknisk försörjning .................................................................................................................................36 

Dagvatten ............................................................................................................................................ 36 

Vatten och avlopp ...............................................................................................................................47 

Värme .................................................................................................................................................47 

El, tele, bredband ................................................................................................................................ 47 

Avfall ..................................................................................................................................................47 

   Konsekvenser av planens genomförande ....................................................................................................  48 

 Miljökonsekvenser .............................................................................................................................48 

 Ekonomiska konsekvenser ................................................................................................................. 48 

 Sociala konsekvenser .........................................................................................................................48 



1 Beslut om antagande - detaljplan för Pärlans Montessoriförskola (Ekhammar 4:405 m.fl.), Kungsängen - KS 15/0383-60 Beslut om antagande - detaljplan för Pärlans Montessoriförskola (Ekhammar 4:405 m.fl.), Kungsängen : Bilaga 2 - Planbeskrivning, den 28 november 2022

Sida 3 av 56 

 

__________________________________________________________________________ 

Detaljplan för Pärlans Montessoriförskola (Ekhammar 4:405 m.fl.), nr 2002 Planbeskrivning  
 

 Barnperspektiv och barnkonventionen ...............................................................................................49 

Genomförande ........................................................................................................................................49 

Organisatoriska frågor ........................................................................................................................49 

Fastighetsrättsliga frågor .................................................................................................................... 50 

Tekniska frågor ................................................................................................................................... 53 

Ekonomiska frågor .............................................................................................................................53 

Administrativa frågor .......................................................................................................................... 55 

Medverkande i projektet ..................................................................................................................... 55 

 



1 Beslut om antagande - detaljplan för Pärlans Montessoriförskola (Ekhammar 4:405 m.fl.), Kungsängen - KS 15/0383-60 Beslut om antagande - detaljplan för Pärlans Montessoriförskola (Ekhammar 4:405 m.fl.), Kungsängen : Bilaga 2 - Planbeskrivning, den 28 november 2022

Sida 4 av 56 

 

__________________________________________________________________________ 

Detaljplan för Pärlans Montessoriförskola (Ekhammar 4:405 m.fl.), nr 2002 Planbeskrivning  
 

Handlingar 

Planhandlingar 

Plankarta med bestämmelser i skala 1:500 (A1), 2022-11-28 

Denna planbeskrivning, daterad den 2022-11-28 

Fastighetsförteckning 

Samrådsredogörelse 2022-06-15 

Granskningsutlåtande 2022-12-16 

 
Övriga handlingar 

Behovsbedömning, 2022-02-23  

PM Dagvatten Pärlans förskola, Bjerking, 2022-09-30, reviderad 2022-11-21 

PM Buller Förskolan Pärlan, Structor Akustik, 2022-09-21 

Projekterings PM, Geoteknik, Bjerking, 2022-09-27, reviderad 2022-10-12 

Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik, Bjerking, 2022-09-27 

Utredning av huvudledningar för vatten och spillvatten, FRONT VVS, 2022-09-27, reviderad 2022-11-18 

 
 

Planens syfte, bakgrund och huvuddrag 

Bakgrund 

Kungsängens intresseförening för Montessori förskola har sedan år 2007 bedrivit verksamhet i den 

befintliga byggnaden på fastigheten Ekhammar 4:405 efter att deras tidigare lokal på en annan adress 

förstördes i en brand. I gällande stadsplan är fastigheten planlagd för bostadsändamål. Föreningen har 

haft ett tillfälligt bygglov för skolverksamhet som upphört 2022-09-04. Föreningen har ett 

nyttjanderättsavtal med kommunen och använder en del av kommunens parkmark (del av Ekhammar 

4:269) som friyta för barnens utelek. Intresseföreningen vill fortsätta sin skolverksamhet även i 

framtiden och fastighetsägaren vill fortsatt hyra ut byggnaden till föreningen. För att göra detta möjligt 

behöver en ny detaljplan tas fram. 
 

 
Planens syfte och huvuddrag 

Syftet med detaljplanen är att ändra användning av fastigheten Ekhammar 4:405 från endast 

bostadsändamål till att också tillåta förskoleverksamhet. Planen ska pröva möjligheten att utöka 

byggrätten inom fastigheten så att den befintliga förskoleverksamheten ges bättre förutsättningar att 

utvecklas. Detta innebär även att fastigheten för förskolan utökas genom att ta mark i anspråk som i 

gällande plan är parkmark. 

Detaljplanen ska även utöka byggrätten för ändamålet bostäder och justera höjden så att detaljplanen 

överensstämmer med befintliga byggnader. Planområdet säkerställer skydd av naturvärden genom att 

16 stycken skyddsvärda tallar sparas och skyddas i samband med den nya detaljplanen. I befintlig plan 

saknar träden skydd. 

 

Huvuddrag 
Detaljplanen kommer för huvudändamålet förskola att medföra en byggrätt på 390 m2 byggnadsarea 

för att kunna ge plats till 36 barn samt 250 m2 byggnadsarea för ändamålet bostäder. Endast en- och 

tvåbostadshus får uppföras. Sammanlagd byggnadsarea för komplementbyggnad är 40 m2 för 

ändamålet förskola och 30m2 för bostadsändamål. Cirka 1 333 m2 allmän platsmark planlagd som park 

i den gällande planen ändras till kvartersmark i den nya detaljplanen. 
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  Planprocessen 

Handläggning 

Detaljplanearbetet inleddes 2014 och handläggs enligt plan- och bygglagen i dess lydelse före den 1 

januari 2015. Handläggning av detaljplanen sker med normalt förfarande eftersom allmän platsmark 

planlagd som park tas i anspråk och istället planläggs till kvartersmark. 

  
     Bild över planprocessen. Nuvarande skede är antagande. 

Det aktuella skedet är antagande då remissinstanser, fastighetsägare och andra berörda får ta del av 

förslaget. Efter granskningen har ett granskningsutlåtande upprättats där yttranden som framförts 

under granskningen redovisas. Om förslaget ändras väsentligt efter granskningen måste det skickas ut 

på granskning igen. 

 
Preliminär tidplan 

Samrådsbeslut (SBU) april 2022 
Samrådstid april - maj 2022 

Beslut om granskning (SBU) april 2022 

Granskningstid juni – juli 2022 

Antagande (KF) kvartal 1, 2023 

 
Planuppdrag 

Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott gav 2014-09-24 §48, tillväxtchefen (numera 

samhällsbyggnadschefen) i uppdrag att ta fram förslag till ny detaljplan för Ekhammar 4:405 och del 

av Ekhammar 4:269 genom normalt planförfarande. 

 
 

Förenligt med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken 

Kommunen bedömer att detaljplanen är förenlig med miljöbalkens (MB) 3 kapitel avseende lämplig 

användning av mark och vatten samt 5 kapitlet angående miljökvalitetsnormer. 

 
Hushållning med mark- och vattenområden 

Mark- och vattenområden ska enligt miljöbalken användas för det ändamål vilket området är mest 

lämpat för med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan 

användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Planförslaget innebär ingen 

märkbar påverkan på hushållning av mark och vatten eftersom ett redan bebyggt område utvecklas. 

Mark som i nuläget nyttjas till gårdsyta tas således i anspråk för tillbyggnation av förskole-

verksamheten eller för bostadsändamål. Befintlig infrastruktur nyttjas till planförslagets fördel.  

 
Påverkan på riksintresse 

Planen berör inget riksintresse enligt miljöbalken kapitel 4. Planområdet ligger ca 400 meter söder om 

Europaväg 18. E18 omfattas av riksintresse för kommunikation, men planförslaget påverkar inte riksintresset. 

 
Miljökvalitetsnormer samt ekologiskt särskilt känsliga områden 

Vid detaljplanering ska hänsyn tas till gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft, vatten, buller 

och ekologiskt känsliga områden. Gällande miljökvalitetsnormer för buller, luft och vattenkvalitet, 

enligt miljöbalken kapitel 5, bedöms dessa ej överskridas i planområdet. 
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   Utomhusluft 
Ingen risk bedöms föreligga för att miljökvalitetsnormer för utomhusluft ska överskridas i 

planområdet. Trafiken som passerar området är liten och den trafik som planområdet kommer att 

generera bedöms inte påverka området på ett sådant sätt att miljökvalitetsnormer kommer att 

överskridas. I dagsläget finns inga kända områden i Upplands-Bro kommun där miljökvalitetsnormer 

för utomhusluft överskrids. Problemen uppstår ofta i områden med hög trafikbelastning där parametrar 

som markbeläggning, tillåten körning med dubbdäck och gaturum där luften inte cirkulerar.  

 

Platsen används idag som förskola och området består av en öppen bebyggelse. Det är i nuläget få bilar 

som angör förskolan i samband med avlämning och hämtning av förskolebarn. Om 

förskoleverksamheten enligt planförslaget utökas med cirka 10 barn så tillkommer cirka 8 bilar 

(motsvarande cirka 16st bilflöden om både lämning och hämtning sker med bil under ett dygn). Om 

planområdet istället används till bostadsändamål så tillkommer mindre bilflöden jämfört med 

ändamålet förskola.     

 
 

Vatten 
Planområdet ligger inom avrinningsområdet till recipienten Mälaren-Görväln. Dagvattenavrinningen 

från planområdet sker först mot Gröna dalen där huvudledningar för dagvatten är förlagda. 

Avrinningssystemet mynnar ut i recipient Tibbledammen som är avsedd för rening av dagvatten. 

Utloppet från Tibbledammen fortsätter sedan ut i Tibbleviken som utgör en del av Görväln, en större 

vik i Mälaren. Recipient för dagvattenutsläpp är således Mälaren- Görväln (SE659044- 160864).  

 

Mälaren-Görväln har i nuläget enligt VISS måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. 

Att den ekologiska statusen bedömts som måttlig och inte god, beror på att det förorenande ämnet 

koppar (SFÄ) bedömts som måttlig. Bedömningen om ej god kemisk status är baserad på att 

recipienten är belastad med för höga halter av PFOS, kadmium och kadmiumföroreningar, bly och 

blyföroreningar, antracen, tributyltenn (TBT), kvicksilver och polybromerade difenyleterar (PBDE). 

En tidsfrist har satts till år 2027 då halterna av dessa ämnen inte längre ska överstiga gränsvärden så 

att en god status uppnås för miljökvalitetsnormerna. Detta kräver att utsläppsminskade åtgärder 

genomförs till år 2027. Miljökvalitetsnormer för Mälaren-Görväln är således att god ekologisk och 

god kemisk ytvattenstatus ska vara uppfyllda till år 2027.   

 

Beräkningar i en dagvattenutredning av Bjerking (2022-11-21) visar att majoriteten av de undersökta 

ovannämnda ämnena ökar med planförslagets exploatering, både avseende förskola och bostäder om 

inga dagvattenåtgärder vidtas. Det innebär att dagvattnet behöver renas innan det leds ut från 

planområdet. I dagvattenutredningen har således förslag på åtgärder tagits fram i enlighet med 

Upplands-Bro kommuns dagvattenlinjer som innebär att 20 mm dagvatten både ska fördröjas och 

renas lokalt inom planområdet med en mer långtgående rening än sedimentation. Beräkningar i 

dagvattenutredningen visar att om de föreslagna dagvattenåtgärderna implementeras i detaljplanens 

genomförandeskede, så kommer samtliga beräknade mängder föroreningsämnen (nämnda ovan) att 

minska jämfört med idag. Detta innebär att föroreningsbelastning mot Mälaren-Görväln minskar vilket 

ökar möjligheterna för Mälaren-Görväln att uppnå MKN.  

 

Förslagen på dagvattenåtgärder ligger till utgångspunkt för planförslagets utformning. Dagvattnet från 

planområdet kommer att fördröjas och renas genom en vegetationsklädd takyta (förskole-

tillbyggnaden), regnväxtbäddar samt ett gräsbeklätt makadamdike. Dagvattenåtgärdsförslagen för 

ändamålet förskola uppfyller tillsammans den totala fördröjnings- och reningsvolymen om cirka 13 m3 

dagvatten, som krävs för att fördröja och rena 20 mm för alla hårdgjorda ytor. Likande 

dagvattenåtgärder föreslås för bostadsändamål och dagvattenåtgärderna innebär en total 

fördröjningsvolym om ca 11 m3. 
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  Buller 
Vid detaljplanering ska hänsyn tas till gällande miljökvalitetsnorm för buller. Normen uttrycks som att 

”det ska eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa”. Normen 

följs när strävan är att undvika skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller. 

 

Planförslaget riskerar inte att miljökvalitetsnormer för buller överskrids eller människors hälsa att 

påverkas negativt. Med utgångspunkt i en specifik bullerutredning av Structor (PM Buller Förskolan 

daterad 2022-09-21) visar resultatet att ekvivalenta ljudnivåer och maximala ljudnivåer klaras både för 

ändamålet bostäder och förskola enligt de riktvärden för vägtrafikbuller som tillämpas som 

bedömningsgrunder i planförslaget. Detta beror huvudsakligen på att omkringliggande vägar har en 

liten mängd trafik och är reglerade med låga hastighetsgränser tillika ett farthinder på Skyttens väg. 

Omfattande trafikbullerstörningar kan således inte uppkomma. Trafiken påverkar därtill endast 

planområdets norra del beläget intill Skyttens väg, och denna del planeras endast för tillfällig vistelse.  

 

En tyst och bullerfri sida erhålls inom majoriteten av planområdet eftersom de befintliga byggnaderna 

är nära placerade Skyttens väg och ger en skärmande effekt mot buller enligt beräkningar. Riktvärden 

för buller uppnås för befintlig situation, föreslagna tillbyggnader samt eventuell nybyggnation för 

ändamålet förskola eller bostad, genom nödvändig reglering med bestämmelser samt upplysning om 

riktvärden för buller i plankartan.  

 

En utökning av förskoleverksamheten medför en ökad trafikmängd på cirka 8 bilar (totalt 16 bilflöden 

för hämtning/lämning av barn) vilket bedöms vara försumbart i detta sammanhang och medför således 

ingen störning på planområdet eller planområdets omgivning. För ändamålet bostäder så kommer ännu 

mindre bilar att angöra området i jämförelse med ändamålet förskola. Bullernivåerna inom planområdet 

beskrivs närmare under Störningar och risker. 

 

 
   Ekologiskt känsliga områden 

I Upplands-Bro kommun finns ett antal ekologiskt särskilt känsliga områden (ESKO) som ofta 

sammanfaller med områden av riksintresse för natur- och kulturminnesvård eller friluftsliv. Enligt 3 

kap, 3 § Miljöbalken ska mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt så 

långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. 

 

Tibbleviken i Mälaren, som ligger på avståndet ca 1,3 km söder om planområdet är recipient för 

dagvattnet från planområdet och är i kommunens ÖP 2010 utpekad som ekologiskt särskilt känsligt 

vattenområde (ESKO), enligt miljöbalkens kapitel 3. Här omfattas både själva stranden med de 

strandnära bottnarna och den strandnära vattenmiljön. 

 

På ca 1,6 kilometers avstånd väster om planområdet ligger Lillsjön och på ca 1,8 kilometers avstånd 

nordväst om planområdet ligger Örnässjön. Båda sjöarna är i ÖP 2010 utpekade som ekologiskt särskilt 

känsliga områden. Ett naturreservat är beslutat för sjöarna och deras omgivningar. Båda sjöarna ligger väl 

avskilda från planområdet.  

 

Detaljplanen har utformats så att dagvattenhanteringen inte påverkar vattenmiljön negativt. Dagvatten från 

området kommer att fördröjas så att flödet till Tibbleviken inte ökar med anledning av planen.  
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Behovsbedömning 

Upplands-Bro kommun konstaterar i sin behovsbedömning som genomförts 2022 att genomförandet 

av detaljplanen för Ekhammar 4:405 och del av Ekhammar 4:269 inte medför risk för betydande 

miljöpåverkan. Varken miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten och andra resurser 

påverkas så att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver upprättas. 

 

Behovsbedömningen har genomförts av kommunens sakkunniga tjänstemän utifrån tillgängligt 

kunskapsunderlag. Samråd om behovsbedömningen har skett den 1 mars 2022 med Länsstyrelsen i 

Stockholm som delar kommunens bedömning. Kommunens bedömning i frågan om en detaljplan kan 

antas medföra en betydande miljöpåverkan ska göras tillgängligt för allmänheten. Nedan följer en 

sammanfattning av behovsbedömningen: 

 

Det är redan väldigt exploaterat i området med hårdgjorda ytor så vi kan inte se att planen skulle 

innebära någon betydande miljöpåverkan utifrån förutsättningarna. Den föreslagna utökade byggrätten 

i detaljplanen bedöms inte ge någon påverkan på miljön eftersom detta innebär att endast en liten 

andel hårdgjord mark tillkommer om maximal utbyggnad sker. 

 

I detaljplanen kommer eventuella förebyggande åtgärder föreslås för att minska riskerna för 

människors hälsa när det gäller bullerstörningar och åtgärder för att skydda naturområdet som tas i 

anspråk för förskolans utegård.  

 

Det är bra om den framtida utökningen av förskolegården behålls i så naturligt utförande som möjligt. 

Det bör finnas gott om träd som ger skugga när barnen leker utomhus för UV-skydd, gärna lövträd. 

Naturligt underlag med gräs, grus, stenar och stubbar är att föredra framför konstgjort underlag. Det är 

ur hälsoskyddsaspekt, men det skulle även gynna biologisk mångfald. Riskerna bedöms inte bli så 

betydande att de kan få betydande miljöpåverkan. Konsekvenserna av planens genomförande beskrivs 

längre ned i planbeskrivningen.
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  Plandata 

Läge och areal 

Området ligger ca 1 km norr om Kungsängen centrum. Planområdet är ca 2234 m2 stort och ligger 

bland småhusbebyggelsen utmed Skyttens väg. Söder om fastigheten Ekhammar 4:405 ligger allmän 

platsmark planlagd som park. I öst gränsar området direkt mot villatomter. 

 

Flygfoto med planområdet markerat i gult. 

 

 
Markägoförhållande 
Planområdet omfattar fastigheterna Ekhammar 4:405 som ägs av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden 

AB (LSS-Bostäder AB) och del av fastigheten Ekhammar 4:269 som ägs av Upplands-Bro kommun. 

 

 

 Gällande planer och tidigare ställningstaganden 

Vattenskyddsområde 
Planområdet ligger inom Östra Mälarens vattenskyddsområde. Syftet med vattenskyddsområdet är att 

reglera och förhindra verksamheter och åtgärder som kan medföra risk för vattenförorening och 

påverkan på råvattenkvaliteten. Planområdet tillhör skyddsområdets sekundära zon eftersom det ligger 

mer än 50 meter från strandlinjen. Inom skyddszonen finns det speciella föreskrifter vad gäller bland 

annat hantering av dagvatten och utformning av dräneringssystem. Kommunens dagvatten renas 

generellt i Gröna dalens utbyggda reningssystem innan det når recipienten.  

 

Detaljplanen har utformats så att dagvattenhanteringen inte påverkar vattenmiljön negativt. Dagvatten 

från området kommer att fördröjas och renas så att flödet till Gröna dalen eller recipienten inte ökar 

med anledning av planen. 
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Figur 2, är ett utsnitt från kommunens VA-plan 2018, som visar dagvattendammar och Gröna dalens utbredning. Svart pil 

markerar planens ungefärliga läge. 

Figur 1, är ett utsnitt från kommunens Förslag till dagvattenplan där den svarta pilen visar planområdets ungefärliga placering inom 

Östra Mälarens vattenskyddsområde.  
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  Regionala planer och program 

RUFS 
Enligt RUFS 2050 ligger planområdet inom området för sekundärt bebyggelseläge. 

 

Upplands-Bro kommuns vision 

Ett hållbart Upplands-Bro - kommunen som ger plats 
Trygghet är ett ledord i arbetet för att uppnå visionen om hur Upplands-Bro ska utvecklas hållbart. 

Detaljplanen bidrar till detta genom att möjliggöra för barn att få ta plats i samhället i och med 

planområdets (förskolans) lokalisering i en säker och naturrik miljö. Förskolemiljön främjar således 

barnens motoriska utveckling och koncentrationsförmåga. De barn som finns skrivna på förskolan i 

nuläget ges också möjlighet att få vara kvar med anledning av framtagandet av den nya detaljplanen. I 

takt med att kommunen växer med fler kommuninvånare behövs också fler förskoleplatser vilket 

detaljplanen skapar möjlighet för. Det är också viktigt att kommunen kan erbjuda ett stort utbud av 

förskolor centralt placerade för att de ska vara nåbara för så många personer som möjligt.  

 

 
Kommunala planer och program 

   Översiktsplan 
Aktuellt planområde ligger i kommunens översiktsplan, ÖP (2010) inom tätortsavgränsningen för 

Kungsängen. Översiktsplanen aktualitetsprövades 2018. Kommunfullmäktige bedömde då att 

översiktsplanen är aktuell och att inga förutsättningar har förändrats i så hög grad att 

planeringsinriktningar eller markanvändningskarta behöver omarbetas. I aktualitetsprövningen angavs 

att tätorterna kan utvecklas och att detta föreslås hanteras i kommande arbete med fördjupade 

översiktsplaner för Kungsängen. Planområdet ligger inom området som är utpekat som befintlig 

bostadsbebyggelse och angränsar till ett stationsnära läge som är särskilt intressant för förtätning. 

Förutsatt att det utpekade stationsnära området förtätas med ny bostadsbebyggelse medför detta ett 

större behov av förskoleplatser. Behovet möts genom att planförslaget möjliggör för den befintliga 

förskolan på platsen att bli permanent samt skapar förutsättningar för förskoleverksamheten att växa 

med ett utökat antal förskoleplatser. Detaljplanen möjliggör också för utökad byggrätt av 

bostadsändamål och är därmed i enlighet med ÖP. 

 

 
Kartutsnitt från kommunens översiktsplan 2010. Utsnittet visar att planområdet ingår i ett befintligt område för bostäder och angränsar till 
det utpekade Stationsnära läget som är särskilt intressant för förtätning. Svart pil visar planområdets ungefärliga placering. 
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Fördjupad översiktsplan för Kungsängen 

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till fördjupad översiktsplan (FÖP) för 

Kungsängens tätort. Förslaget var ute på samråd 9 juni – 25 oktober 2020. I planen studeras bland 

annat hur väg-, gång- och cykelnätet ska utvecklas, var tätorten kan förtätas med bostäder, och hur 

kommunen kan rustas för ett förändrat klimat. Som huvudsakliga strategier för Kungsängen lyfts bland 

annat vikten av att utveckla gemensamma mötesplatser och ytor för lek och rekreation för barn. 
Det aktuella planområdet pekas ut som ett område för bebyggelse av olika slag. 

 

 

  Grönplan 
I kommunens grönplan 2008 framhålls mål som att natur- och kulturvärden ska bevars och utvecklas 

samt att människors behov av gröna miljöer ska tillgodoses. Fokus i grönplanen ligger därför delvis på 

landskapsbild, naturvärden och biologisk mångfald samt sociala värden och rekreation. Utevistelse för 

människor i olika former pekas ut som ett viktigt socialt värde. 

 

Barn använder de bostadsgröna områdena mest av kommuninvånarna eftersom grönytor utgör unika 

miljöer för lek, inlärning och utveckling. Gröna skolgårdar behöver därför beaktas i 

samhällsplaneringen så att barnens hälsa kan främjas samtidigt som de gröna ytorna kan användas i 

skolundervisningen för att öka kunskapen om och förbättra barnens förståelse för naturen och miljön. 
 

 

Kartutsnitt från kommunens grönplan 2008. Utsnittet visar att planområdet ingår i område för Närnatur. Svart pil visar planområdets ungefärliga 

placering. 

 

 
Vattenplan 
I kommunens VA-plan, antagen 2018-06-13, framgår att planområdet ligger inom verksamhetsområde 

för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Vid ny exploatering ska ekologiskt och lokalt 

omhändertagande av dagvatten vara utgångspunkten, exempelvis genom infiltration och växtupptag. 
Kommunen har ett väl utbyggt system med dagvattendammar för att rena dagvattnet 

innan det når Mälaren, bland annat Tibbledammen som ligger nedströms planområdet.  
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  Trafik- och tillgänglighetsprogram, kommunikationer 
Trafik- och tillgänglighetsprogrammet (2019) är kommunens åtgärdsprogram för arbetet med 

trafiksäkerhet och tillgänglighetsfrågor. Fortlöpande inventeringar av kommunens primära gång- och 

cykelstråk ligger till grund för årliga uppdateringar med utvärderingar av genomförda åtgärder och 

förslag till kommande. I närheten av planområdet i ett program för år 2019, utpekas ett förslag till 

anläggning av Gång- och cykelväg längs med Skyttens väg och Bygdegårdsvägen.  
 

 

 
Kartutsnitt från kommunens Trafik- och tillgänglighetsprogram 2019. Röda linjer visar att gång- och cykelväg planeras i 

angränsning till planområdet. Svart pil visar planområdets ungefärliga placering. 

 
Bostadsförsörjningsprogram 
Kommunens bostadsförsörjningsprogram redovisar ett behov om 400 färdigställda bostäder om året 

baserat på ett mål om att planera för en befolkningsutveckling till 35 000 invånare år 2030. Av dessa 

ska cirka hälften finnas i Kungsängen. Planeringen för en ökad bostadsbebyggelse medför ett större 

behov av förskolor i Kungsängen och planförslaget bidrar till att möta upp detta behov. Planförslaget 

möjliggör också för uppförande av ett parhus eller generationsboende som kan främja social trygghet.  

 

 
Framtidens förskola och skola 
Kommunen har tagit fram ett ramprogram för Utbildningskontorets verksamhetslokaler (2020). 

Programmet ska vara ett stöd inför arbetet med nya förskole- och skolprojekt i Upplands-Bro 

kommun. Programmet omfattar bland annat checklistor och vägledning för behovsanalyser liksom de 

nyckeltal och ytkrav som ska gälla vid all nybyggnation av förskolor i kommunen. Programmets 

värdeord är flexibilitet, trygghet och barnperspektiv. Med dessa ord som utgångspunkt har programmet 

som målsättning att skapa stimulerande lärmiljöer i förskola. I ramprogrammet redovisas nyckeltal och 

ytbehov för skolbyggnader och gårdar. I programmet används begreppet lokalarea (LOA) som anger 

den totala lokalytan, det vill säga summan av de rum och utrymmen som till exempel personalrum, 

arbetsrum, klassrum, avdelningsyta, pausrum, specialsalar, bibliotek, toaletter, matsal, storkök, förråd 

och korridorer.   

 

Enligt Boverkets rapport ”Gör plats för barn och unga! En vägledning för planering, utformning och 

förvaltning av skolans och förskolans utemiljö” (2015), är det upp till kommunen att bedöma vad som 

är tillräckligt stor friyta lämplig för lek och utevistelse i planering och prövning. Friyta definieras 

generellt i rapporten som en yta som är avsedd för motion, rekreation, lekplatser, bollplaner samt

Kungsängen 
centrum 
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  andra anläggningar för utevistelse. Friyta inbegriper alltså inte körytor eller uppställningsytor för   

  fordon, utan avser de ytor som barnen har tillgång till för lek och rörelse. 

 

Planförslaget syftar till att göra den befintliga förskoleverksamheten permanent och möjliggöra för att 

36 barn ska få plats. I planförslaget har, i dialog med Pärlans Montessoriförskola och 

fastighetsägaren, hänsyn tagits till nuvarande bebyggelse och förskolans olika funktioner för att se hur 

en eventuell utbyggnad kan ske. Rapporten ”Utemiljön i Malmö – ett verktyg för planering, 

utformning och bygglovsgranskning” (2011) av Malmö stad, som grundas på utredningen ”Förskolor 

i stadsbyggandet, Dialog-pm 2006:2” har därför tillämpats i planarbetet, eftersom rapporten utgår från 

måttet byggnadsarea BYA (den yta byggnaden upptar på marken) i stället för lokalarea LOA.  

 

I rapporten av Malmö stad belyses utifrån en utvärdering av befintliga förskolor en kritisk gräns på 

30m2 friyta per barn, eftersom kvaliteten på grönytor och redskap blir svårt att upprätthålla då slitaget 

blir alltför högt om ytan är mindre. Rapporten ligger således till grund för planförslaget avseende 

beräkning av förskolans utegård, huvudbyggnad och komplementhusens (förrådsbyggnader) 

sammanlagda mått angett i byggnadsarea så att tillräckligt med utrymme ges till de funktioner som 

krävs för att förskolan ska kunna bedriva sin verksamhet. Gällande byggnadsarea rekommenderas 200 

m2/20 barn (en avdelning) som motsvarar 10m2/barn. För 4 avdelningar (80 barn) rekommenderas 80 

m2 för uthus (förråd för uteleksaker och löst material, miljöhus, teknikhus), vilket motsvarar 40m2 för 

40 barn. Boverket (2015) rekommenderar däremot 40 m2 friyta/barn samt att förskolans totala friyta 

bör vara 3000m2. 

 

 
 

Program/rapport 
 

Upprättad 

(år) 

 

Nyckeltal: 

Yta per 

barn 

utomhus 

 

Nyckeltal: 

Yta per barn/elev 

inomhus 

 

Totala ytor 

 

Upplands-Bro 

kommun 

Framtidens förskola 

och skola 

 

2020 

 

Minst: 

30 m2 

 

Mål: 

35 m2 

 

Verksamhetsyta (LOA): 

10m2 

 

Tomt: 

60 barn - 2500m2 

30 barn - 1250 m2 

10 barn - 417 m2 

 

Malmö 

 
Utemiljö vid 

förskolor i Malmö– 

ett verktyg för 

planering, utformning 

och 

bygglovsgranskning 

 

2011 

 

Minst: 

30 m2 

 

Mål: 

40 m2 

 

Huvudbyggnad för 80 barn 

(4 avdelningar), 

med en envåningsbyggnad 

på 850 m2 (BYA) 

 

40 barn (2 avd.) - 

425 m2 (BYA) 

 

 

Samlad friyta: 

2000 m2 

 

Boverket 

 
Gör plats för barn 

och unga 

 

2015 

 

40 m2 

 

  - 
 

Total friyta: 

3000 m2 

Tabell 1. Sammanställning av nyckeltal
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   Detaljplaner och förordnanden 
För planområdet gäller huvudsakligen Stadsplan 24 för del av Ekhammar, fastställd 1984-04-17 samt 

Byggnadsplan för fastigheterna Ekhammar 4:1, Kyrkbyn 2:1 m.fl. fastställd 1968-02-23. 

Fastigheten Ekhammar 4:405 är i Stadsplan 24 planerad för friliggande bostäder. Byggnaden får 

uppföras med högst en våning. Huvudbyggnaden får inte uppta större bruttoarea än 160 kvadratmeter 

och uthus inte större bruttoarea än 50 kvadratmeter. Vind får inte inredas och källare inte uppföras. 

 

Söder om fastighet 4:405 ligger fastigheten Ekhammar 4:269 som är allmän platsmark planlagd som 

park i Stadsplan 24 och i Byggnadsplan för fastigheterna Ekhammar 4:1, Kyrkbyn 2:1 m.fl. planlagd 

som park/plantering. Upplands-Bro kommun äger parkmarken. När den nya detaljplanen vunnit laga 

kraft upphör de delar av de äldre planerna som ingår i planområdet att gälla. Övriga delar av 

byggnadsplanen och stadsplanen fortsätter att gälla som tidigare. 

 
 

 

 

 
 

Utsnitt av gällande stadsplan 24 (plannummer 8201), fastställt år 1984-04-17. 

 

 



1 Beslut om antagande - detaljplan för Pärlans Montessoriförskola (Ekhammar 4:405 m.fl.), Kungsängen - KS 15/0383-60 Beslut om antagande - detaljplan för Pärlans Montessoriförskola (Ekhammar 4:405 m.fl.), Kungsängen : Bilaga 2 - Planbeskrivning, den 28 november 2022

Sida 16 av 56 

 

__________________________________________________________________________ 

Detaljplan för Pärlans Montessoriförskola (Ekhammar 4:405 m.fl.), nr 2002 Planbeskrivning  
 

        
 

 

 

 

 

 

Förutsättningar och planförslag 

Natur 

 

Mark och vegetation 

Nuläge 

Planområdet omfattar mark ianspråktagen för förskolan och förskolegården. Delen som omfattas av 

fastighet 4:405 är huvudsakligen plan och delen som omfattas av fastighet 4:269 stiger i sydöstlig 

riktning. Planområdet avgränsas i norr av Skyttens väg och i söder av naturmark som är bevuxet med 

gräs, sly och träd av varierande ålder och tjocklek. I öster och söder angränsar området till 

bebyggelser och trädgårdar. 

 

Området (fastighet 4:269) söder om förskolan har ett påtagligt naturvärde klass 3 enligt kommunens 

SIS-standard. Värden är knutna till de äldre tallarna som har en ålder på ca 150 år och bedöms viktiga 

att bevara för att de är ovanliga. De behövs för att behålla den biologiska mångfalden i kommunen. 

Naturområden som ingår i klass 3 kan dock kompensenseras om de skadas genom exempelvis 

återplantering. I och med att tallarna kan återplanteras så görs bedömningen att dessa naturvärden har 

möjlighet att kompenseras även om det tar lång tid för tallarna växa.  

 

Baserat på att de flesta tallar kommer att bevaras genom skyddsbestämmelse i planförslaget, och att 

den föreslagna förskolegården till största del motsvarar den befintliga gårdens utbredning bedöms 

naturvärdena både inom och omkring planområdet inte påverkas negativt. 

6702 

Teckenförklaring till underliggande gällande 

Byggnadsplan (nr 6702) 

Utsnitt av kommunens planmosaik som visar underliggande 

gällande Byggnadsplan för fastigheterna Ekhammar 4:1, 

Kyrkbyn 2:1 mfl. (plannummer 6702). Svartstreckad linje 

visar detaljplaneförslagets ungefärliga avgränsning. 
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Figur 3. Illustration på planområdets avgränsning (mörkröd streckad linje) i relation till skogsbacken (orange-markerat) 
som är utpekat Naturvärdesobjekt enligt SIS-standarden. Skogsbacken har gammal högvuxen tall och ek i väst. 

 

 

Foto 1. Vy väster om planområdet, fastighet 4:409 och 4:408 (LSS-boendet). 

 

 

Foto 2. Förskolegården (vy mot syd). 
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Foto 3. Förskolegården (vy mot sydöst). 

 

 

 
Förslag 

Det är möjligt att utöka och/eller behålla den befintliga gården söderut utan att det få stor påverkan på 

ekologiska värden om de flesta av de äldre träden får stå kvar. Under planarbetet har därför värdefulla 

träd pekats ut av kommunens ekolog och mätts in. 16 stycken av de värdefulla träden (totalt 18st träd) 

skyddas med bestämmelsen (n3) Tall med stamdiameter 0,4 meter och illustrerade på plankartan får 

endast fällas om trädet är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk. Vid fällning av träd ska återplantering ske. 
Även bestämmelsen (a1) Marklov krävs för att fälla träd som omfattas av bestämmelsen (n3), används 

i syfte för att skydda träden. Inom den ”södra delen” av korsmarken på plankartan ska således dessa 

bestämmelser (n3 och a1) komplettera varandra. Det finns däremot inom den ”norra delen” av 

korsmarken två träd som får fällas, och för att tydliggöra detta finns inte dessa bestämmelser (n3 och 

a1) inom denna egenskapsyta. Träden som ska bevaras är illustrerade med grön färg på plankartan. 

 
För att förskolans huvudbyggnad ska kunna byggas ut på ett lämpligt sätt så kommer två av tallarna 

kommer troligtvis behöva fällas. I detta fall bedöms detta vara acceptabelt eftersom utbyggnaden av 

förskoleverksamheten behöver kunna utformas och placeras på sådant sätt inom planområdet så att 

krav på dagsljusinsläpp och rekommenderad inomhusyta (enligt tabell 1) kan tillgodoses. Barnens 

hälsa riskeras att påverkas negativt om utbyggnaden blir för djup (bred) eftersom för djupa byggnader 

medför svårigheter att uppfylla krav dagsljusinsläpp. 

 

I och med att majoriteten av tallarna sparas med skyddsbestämmelse och kan återplanteras så görs 

bedömningen att dessa naturvärden har möjlighet att kompenseras även om det tar lång tid för tallarna 

växa och nå motsvarande höjd. Planförslaget bedöms därmed inte påverka naturvärdena på ett 

betydande negativt sätt.
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Foto 4. Förskolegården (vy mot sydväst). 

 

Landskaps- och stadsbild 

Nuläge 

Karaktären i området är småskalig med en blandning av hustyper. Sadeltak och varierande ljusa 

kulörer på fasaderna kännetecknar villabebyggelsen. De privata villatomterna med storlek runt 1000 

m2 är nästan helt avskilda från gaturummet i och med den omgivande naturen. Området är plant 

förutom den skogsklädda kullen (söder om fastighet 4:405) vars låglutande höjdrygg sträcker sig i 

sydöstlig riktning. Direkt norr om planområdet längs med Västra Rydsvägens västra sida i nordlig 

riktning mot E18, finns ett verksamhetsområde beläget, delvis bestående av större utbredande 

huskroppar. Västerut om planområdet sträcker sig Gröna dalens öppna och grönskande landskap i 

nord-sydlig riktning. 

 
Förslag 

Landskaps- och stadsbilden ska inte påverkas av planen. En del av naturområdet söder om fastigheten 

ska användas till förskolegård men den naturliga karaktären i det här området kommer att bevaras om 

häckar och träd får finnas kvar. Majoriteten av tallarna får därtill inte fällas. I planen används 

korsmark för att medge att marken endast får bebyggas med lekstugor, gung- och klätterställning och 

dylik lekutrustning. Detta för att befintliga lekelement ska få finnas kvar.  

 

Gaturummets karaktär av Skyttens väg bibehålls genom att planbestämmelsen (prickmark) reglerar att 

bebyggelsen inom planområdet hålls på samma avstånd till vägen som angränsande bebyggelse. 

Utformning av ny bebyggelse regleras att anpassas till områdets karaktär och förutsättningar genom 

planbestämmelserna högsta nockhöjd är 5,6 meter för huvudbyggnad, (e1) högsta nockhöjd för 

komplementbyggnad är 3,0 meter, samt (f3) endast en- och tvåbostadshus får finnas. Planerad 

tillbyggnad av förskolan söder om den befintliga huvudbyggnaden föreslås att anläggas med en 

vegetationsklädd takyta – bestämmelse (f4), för att smälta samman med den skogsklädda slänten 

inom planområdets södra del samt omkringliggande vegetation. Framtagandet av denna nya 

detaljplan har även utformats med hänsyn till befintlig bebyggelses omfattning på nuvarande 

fastighet Ekhammar 4:405.  
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Foto 5. Förskolan (Vy från Skyttens väg). 

 

 

Foto 6. Vy mot den allmänna passagen till naturområdet (skogklädda kullen). 

 

 
Rekreation och friluftsliv 

Nuläge 

Ett mindre naturområde (den skogsklädda kullen, - planlagd som park i gällande plan) finns beläget direkt 

söder om fastigheten. Friluftsområdet Lillsjön samt Lillsjötoppen ligger inom 2 km avstånd från 

fastigheten med exempelvis kanotuthyrning, grillplatser och minigolf. Gröna dalen med kommunens 

idrottsanläggning ligger ungefär 500 meter norr om planområdet. Där ligger även en lekplats. 
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  Fornlämningar 

Nuläge 

Det finns en fornlämning i närheten av planområdet (Lämningstyp är färdväg - Västra Rydsvägen) 

men den ska inte påverkas av planen. Vägen var tidigare häradsvägen till Västra Ryd. En arkeologisk 

utredning utfördes 2018 (Länsstyrelsen, dnr 431-11327-2018) då det bedömdes att vägen inte är en 

fornlämning med skydd enligt 2 kapitlet kulturminneslagen. 

 

 
Figur 4. Lämningstyp är färdväg - Västra Rydsvägen. Mörkröd streckad linje redovisar planområdets ungefärliga 

avgränsning. 

 

 

Geologi/Geotekniska förhållanden 
Nuläge 

   Planområdet består av två olika topografiskt och karaktärsmässigt definierade områden. Nuvarande  

   fastighet 4:405 är i huvudsak flack bestående av olika gårdsytor samt befintlig bebyggelse. Vid gränsen mot   

   den skogsklädda parkmarken börjar planområdets låglänta stigning (slänt) i sydöstlig riktning. Enligt  

   SGU:s jordartskarta består planområdet av glacial lera, berg och ett ytlager av morän, samt jordarten lera-   

   silt. Lera bedöms generellt för att ha låg genomsläpplighet av vatten medan morän ovan berg har medelhög    

   genomsläpplighet. 

 

 

Färdväg 

Planområdet 

Figur 5. Utsnitt på jordartskarta från SGU (Sveriges geologiska undersökning). Svartstreckad linje visar planområdets 

ungefärliga avgränsning. 

Berg  

 

 

Morän  

 

 

 

Glacial lera 

 

 

Postglacial lera  

Teckenförklaring  
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Figur 6.  Utsnitt på jorddjupsmodell från kartvisningstjänsten gis.sgi.se/rasskrederosion  - avseende ras, skred och erosion som tagits 
fram i samarbete med 8st myndigheter; Statens geotekniska institut (SGI), Sveriges geologiska undersökning (SGU), Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap (MSB), Skogsstyrelsen, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), Lantmäteriet 
(LM) och Havs- och vattenmyndigheten och Sjöfartsverket. Det uppskattade jorddjupet är 3-5 meter där byggrätt ges inom 
planområdet och 0 meter längre sydöst inom planområdet. Svart pil visar planområdets ungefärliga placering.  

 

 

Bjerking har i ett Geotekniskt PM undersökt zonen kring slänten och det mer plana området där 

tillbyggnad av förskola och bostad föreslås. I utredningen beskrivs att marken i området 

huvudsakligen består av morän som i undersökta punkter har en mäktighet mellan cirka 0,6 – 4,6 m. 

Djup till berg varierar mellan ca 0,5 – 4,8 m. Jordlagerföljden består generellt överst av ett lager 

fyllning överlagrandes friktionsjord vilandes på berg. Under markytan har bergets översta yta 

påträffats mellan ca 0,5 – 4,8 m. Fyllningens innehåll utgörs av sand, grus och lera. Kohesionsjord har 

endast identifierats i en punkt som där består av 0,5 meter torrskorpelera. Torrskorpeleran noterades 

innehålla finsand och silt och närmst markytan även humusjord. Friktionsjorden utgörs av morän med 

en mäktighet som i undersökta punkter varierar mellan ca 0,5 – 4,8m. Friktionsjorden definieras som 

medelfast till fast. I upptagna skruvprover har friktionsjorden bedömts utgöras av siltig och sandig 

morän. Berget har inte undersökts närmare men bedöms som homogent utifrån utförda 

jordbergsonderingar ner i berg. I den punkt som befinner sig längst bort från slänten identifierades 

cirka 0,5m torrskorpelera. Det existerande lerskiktet är begränsat och har en mycket fast beskaffenhet, 

därmed benämningen torrskorpelera. 

 

   Grundvatten 

I Geotekniskt PM beskriver Bjerking fortsättningsvis att inom det undersökta området förekommer 

grundvatten djupare ner i friktionsjorden utmed bergets överyta och i sprickor i berg. Mindre lokala 

grundvattenytor kan även förekomma i lokala lågpunkter utmed bergets överyta. 

 

   Förorenad mark 

Inom eller i planområdets omgivning finns inga kända föroreningar. Del av planområdet har tidigare 

använts för bostadsändamål och resterande del består av natur- och skogsmark. Sammantaget bedöms 

detta som att det inte bedrivits verksamhet inom området som kunnat föranleda markföroreningar.

Teckenförklaring  
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  Bebyggelseområden     

  Befintlig bebyggelse  

   Nuläge 

Befintlig bebyggelse i närområdet består i huvudsak av friliggande villor och till viss del av kedjehus 
i 70- och 80-tals anda. Norr om fastigheten, väster om Västra Rydsvägen finns ett 

verksamhetsområde. Den befintliga bebyggelsen på fastigheten 4:405 är idag en friliggande villa 

(huvudbyggnad på 220 m2 byggnadsarea) som används till förskoleverksamhet samt med tillhörande 

mindre komplementbyggnader (förråd och lekstuga) på en sammanlagd byggnadsarea på cirka 30 m2. 

 

 

  Övergripande disposition 
Detaljplanen föreslår att den huvudsakliga användningen blir (S1) – Förskola, för att stämma överens 

med nuvarande användning som förskoleverksamhet och att användningen (B) – Bostäder, 

fortsättningsvis kommer vara kvar. Förskola och bostad får emellertid inte förekomma samtidigt inom 

planområdet. Genom att planen möjliggör för två olika användningar (ändamål) medger planen en 

viss flexibilitet inför framtiden vilket är bra sett utifrån ett hållbarhetsperspektiv, om exempelvis 

förskoleverksamheten upphör. Den totala byggrätten för förskolan föreslås till 390m2 byggnadsarea 

(BYA) för att förskoleverksamheten ska kunna ge plats för 36 barn. Byggrätten för ändamålet 

bostäder föreslås till 250m2 byggnadsarea (BYA). 
 

Utformning 

I detaljplanen har bestämmelser för bebyggelsens omfattning och utformning lagts till för både 

ändamålet förskola och bostäder. Höjden för bebyggelsen justeras till att stämma överens med 

befintliga förhållanden, med reglering om en högsta nockhöjd för huvudbyggnad (5,6 m) och för 

komplementbyggnad/förråd (3,0 m). Denna reglering begränsar även byggrätten genom att 

byggnaderna endast kan uppföras i en våning med syftet att samspela med omgivande bebyggelse. 

För att bevara områdets särprägel regleras utformningen genom bestämmelserna (f1) fasad ska 

utformas av trä och (f2) tak ska utformas med sadeltak samt bestämmelse om största tillåten takvinkel. 

Likaså behålls de ursprungliga bestämmelserna från stadsplanen om att vind inte får inredas (v2) och 

(b1) källare får inte finnas. 

 

Om bullerskärm behöver uppföras vid nybyggnation eller behov, bör utformningen samspela med 

omgivningen så att en god helhetsverkan kan främjas. Trä kan vara ett lämpligt material. Därmed ska 

byggnadsmaterial för tak och fasad som utgörs av plast, koppar och zink undvikas. 
 

 

Verksamhet 
Nuläge 

Fastigheten (4:405) är cirka 900m2 stor där den norra delen (intill Skyttens väg) nyttjats till 3 

bilparkeringsplatser varav en är avsedd för rörelseförhindrade. Här finns även utrymme för 

cykelparkering/ställ samt avfallshantering. Den del av parken som nyttjats till förskolegård är idag 

cirka 700m2 stor. Idag finns 25 barn inskrivna på förskolan och för att det ska bli ekonomiskt lönsamt 

för verksamheten att växa/utökas behöver utrymme ges till 36 barn. 
 

 
Ny bebyggelse, verksamheter, friyta 
Förslag 

Detaljplaneförslaget har arbetats fram med hjälp av nyckeltalen från Upplands-Bro kommuns 

ramprogram (2020), Utemiljön vid förskolor i Malmö – ett verktyg för planering, utformning och 

bygglovsgranskning (2011) och Boverkets vägledning (2015), sammanställda i tabellen nedan. 

Detaljplanen ger möjlighet att uppföra en förskolegård på cirka 1477 m2 om utbyggnad och 

utformning exempelvis sker enligt figur 7 på nästa sida, vilket ger ca 40 m2 friyta per barn.  
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Bedömningen är att antalet barn i förhållande till yta för utevistelse är acceptabel eftersom förskolan 

också kan nyttja den skogklädda kullen precis söder om förskolans utegård samt Gröna dalen med 

kommunens idrottsanläggning och lekplats beläget inom 400 meters räckvidd. Området som medger 

byggrätt har utökats, genom att denna gräns har flyttats 3,5 meter söderut från nuvarande 

fastighetsgräns för Ekhammar 4:405. Detta för att förskolans tillbyggnad ska kunna utformas och 

placeras på sådant sätt inom området för byggrätt så att tillräckligt med dagsljusinsläpp och 

inomhusyta (enligt tabell 1) kan tillgodoses. Barnens hälsa riskeras att påverkas negativt om 

utbyggnaden blir för djup (bred) eftersom för djupa byggnader medför svårigheter med att uppfylla 

krav på dagsljusinsläpp. 

 

 

 

Del av förskolemiljö Befintlig Förslag 

Huvudbyggnad, BYA (m2) 220                     390 

Komplementbyggnader, BYA (m2) 30 40 

Parkering bil (antal) 3st                     3st 

Framsida: friyta/övrigt 

70 m2 (antal och m2) 

- Bilparkeringsplats (3st), 

och cykelparkering (5st)  
Tabell 2. 

 

 

  

  
 

Figur 7. Exempel på en tematisk översiktlig utformning av förskoleverksamhetens olika funktioner (ytor). 

 

 

 

 
 

Planförslag (tematisk) Yta/barn (36 barn) 
  Friyta 1477 m2    Cirka 41 m2 

    Tabell 3.
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  Ny bebyggelse, bostäder 
Möjlighet att utöka byggrätten för bostadsbebyggelse med 30m2 jämfört med befintlig huvudbyggnad 
på 220 m2 har bedömts som lämplig i och med att planområdesavgränsningens storlek -som i första 
hand är anpassad efter förskoleverksamhet, samtidigt möjliggör för en större bostadstomt. I detta fall 

kan exempelvis ett parhus uppföras eller en tillbyggnad på 30m2 för att skapa förutsättningar för ett 
generationsboende. För att inget flerbostadshus ska kunna uppföras används bestämmelsen (f3) endast 
en- och tvåbostadshus samt (v1) endast två bostäder får finnas. Uppförandet av bostadsbebyggelse är 
begränsad till det egenskapsområdet inom plankartan som motsvarar planbestämmelse (e4).  

    

 

  
Figur 8. Exempel på en tematisk översiktlig utformning för tillbyggnad avseende bostadsändamål.  

 

 

Offentlig service och kommersiell service 

Nuläge 

Kungsängens centrum befinner sig på 10–15 minuters promenadavstånd från planområdet. I centrum 

finns det mesta inom kommersiell handel med exempelvis matbutik, apotek och restauranger. Det 

finns även tillgång vårdcentral, kommunal service, kyrka samt utbildning i närheten av centrum. 

 

 
Trafik och kommunikationer 

Trafikmängd och vägnät 

Nuläge 

De senast uppmätta trafikflödena hos Upplands-Bro kommun (2022-01-11) visar att medelvärdet för 

ingående och utgåendetrafik i ÅDT (årsmedelsdygnstrafik) på Skyttens väg uppgår till 518 fordon och 

Bygdegårdsvägen till 445 fordon. Detta pekar på låga trafikflöden i området. Majoriteten av barnen som 

finns skrivna på förskolan bor i närheten av området på gångavstånd vilket innebär är det är få föräldrar som 

använder bil för att hämta och lämna barnen. I nuläget är det cirka 13 bilar som angör förskoleverksamheten 

(totalt 26 bilflöden för både lämning och hämtning) samt en av förskolepersonalen som använder bil. 
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Trafikflöden Skyttens väg Bygdegårdsvägen 

Trafikmängd (antal fordon per dygn) ingående fordon 526 456 

Trafikmängd (antal fordon per dygn) utgående fordon 510 434 

Trafikmängd total summa av ingående och utgående fordon 1036 891 

Trafikmängd (antal fordon per dygn) medelvärde 518 445 

Tabell 4.1 visar trafikflöden och medelvärdet för ingående och utgåendetrafik i ÅDT (årsmedelsdygnstrafik). 

 

 
Skyltad hastighet Skyttens väg Bygdegårdsvägen 
Skyltad hastighet (km/h) 30 40 

Tabell 5. 

 

 

Förslag 

Uppskattat antal bilar som tillkommer vid en utökning av förskoleverksamheten till 36 barn är cirka 

8 bilar. Det innebär att det totala antalet bilrörelser (flöden), under dagen blir cirka 16 flöden baserat 

på att både lämning och hämtning sker. Ökningen av bilflöden är således försumbar. 

Gällande bilflöden för bostadsändamål så är ökningen av bilflöden mindre jämfört med planerad 

förskoleverksamhet i och med att inget flerbostadshus kan uppföras. 

 
Gatunät, parkering, utfarter 

Nuläge 

Planområdet angörs idag från Skyttens väg. Personalens parkeringsbehov tillgodoses 

på fastigheten (4:405) och parkeringsplatserna nyttjas även för hämtning/lämning av barn. I det 

allmänna gaturummet direkt väster om planområdet (planlagt som väg/park i gällande Stadsplan 24) 

sker angöring till de intilliggande fastigheterna 4:408 (LSS boende) och fastighet 4:409. I dagsläget har 

både förskolan och LSS boendet tre parkeringsplatser vardera. Parkering och lämning/hämtning av 

barn sker också i detta allmänna gaturum samt på en vägficka intill Skyttens väg med hjälp av med ett 

s.k. tillfälligt tillstånd från kommunen (Lokal Trafikföreskrift). Tillståndet har slutat gälla år 2019 och 

det innebär att det behöver ansökas om ett nytt tillstånd.  

 

 

 
Foto 7. Förskolans 3 parkeringsplatser, vy över planområdets norra del, närmast gatan (Skyttens väg). 
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                Foto 8. LSS-boendets 3 parkeringsplatser och del av det allmänna gaturummet, väster om planområdet. 

 
Förslag 

Ändamålet förskola  

Om tomten inte rymmer både parkeringsytor och friytor för barn, ska enligt PBL 8 kap 9§ i första 

hand friyta anordnas. Ytan inom planområdets norra del är begränsad och ska möjliggöra för 

angöring- och varumottagning, parkering för bil och cykel samt avfallshantering.  

Nuvarande hårdgjorda yta för bilparkering föreslås att behållas (se foto 7) vilket ger 3 stycken 

bilparkeringsplatser varvid en av dessa är för rörelsehindrade. Det finns även plats att förlägga minst 

5 stycken cykelparkeringar direkt väster om bilparkeringsplatserna.  

 

I och med att ett makadamdike för dagvattenhantering behöver anläggas längs med denna nordvästra 

planområdesgräns så är det lämpligt att ytan används till cykelparkering och inte bilparkering. 

Förskoleverksamheten har främst behov utav plats för vårdnadshavares lämning och hämtning av 

barn vilket föreslås att ske på samma sätt i det allmänna gaturummet längs med Skyttens väg. 

Förslagsvis anläggs en parkeringsficka som möjliggör för tidsbegränsad parkering. En ny ansökan om 

tillstånd för att kunna använda en tidsbegränsad parkeringsficka på Skyttens väg behöver skickas till 

kommunen av förskoleverksamheten. 

 

Ändamålet bostad 

I Upplands-Bro kommun gäller parkeringstalet 2 bilparkeringsplatser för småbostadshus inom zon B. 

Detaljplaneförslaget tillhör zon B då de ligger mellan 600-1200 m från Kungsängens järnvägsstation. 

Nuvarande hårdgjorda yta för bilparkering föreslås således att behållas (se foto 7) vilket ger 3 

stycken bilparkeringsplatser varvid en av dessa är för rörelsehindrade. Det finns även plats att 

förlägga minst 5 stycken cykelparkeringar direkt väster om bilparkeringsplatserna.  

 

 

  Gång-, cykel- och mopedtrafik 

Nuläge 

I kommunens Gång- och cykelplan med åtgärdsförslag är Bygdegårdsvägen prioriterad för utbyggnad 

för att binda ihop Brunna med Kungsängens centrum och blivande byggprojekt ”Korsängen”.      

Gång- och cykelstråket är planerat till den västra sidan av Bygdegårdsvägen inom vägområdet i 

befintlig plan. Gång- och cykeltrafik till planområdet kan i nuläget ske via Skyttens väg. 
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   Figur 9. Utsnitt från Upplands-Bro kommun Gång- och cykelplan. Svart pil visar planområdets ungefärliga placering. 
 

 

Kollektivtrafik 

Nuläge 

Närmaste hållplats för busslinjetrafik ligger vid korsningen Bygdegårdsvägen/Tvärvägen cirka 450 m 

från planområdet och trafikeras av bussar med kvartstrafik. Pendeltåg avgår med kvartstrafik från 

centrala Kungsängen till Stockholm, ca 1,5 km från planområdet. 

 

 
Störningar och risker  

Buller  

Nuläge 

Senast uppmätta trafikflöden hos Upplands-Bro kommun (2022-01-11) finns redovisade i tabell 4.2 nedan, 
visar på ett lågt trafikflöde i området.  

 

Trafikflöden Skyttens väg Bygdegårdsvägen 

Trafikmängd (antal fordon per dygn) ingående fordon 526 456 

Trafikmängd (antal fordon per dygn) utgående fordon 510 434 

Trafikmängd total summa av ingående och utgående fordon 1036 891 

Trafikmängd (antal fordon per dygn) medelvärde 518 445 

Tabell 4.2 visar trafikflöden och medelvärdet för ingående och utgåendetrafik i ÅDT (årsmedelsdygnstrafik) 

 

Majoriteten av barnen som finns skrivna på förskolan bor på gångavstånd till planområdet, vilket 

innebär är det är få vårdnadshavare som använder bil för att lämna och hämta barn. I nuläget är det 

cirka 13 bilar som angör förskoleverksamheten (totalt trafikflöde 26st för ingående och utgående) samt 

en av förskolepersonalen som använder bil. Det uppskattade antalet bilrörelser som tillkommer vid en 

utökning av förskoleverksamheten är 8. Förutsatt att både lämning och hämtning sker under ett dygn 

blir det totala tillkommande flödet en ökning med 16 bilrörelser. Tanken är att ytterligare anställd 

förskolepersonal inte ska åka bil till förskoleverksamheten. Denna ökning av bilflöden är således 

försumbar. 
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En platsspecifik bullerutredning har tagits fram av Structor Akustik för att undersöka om trafiken på 

vägarna omkring planområdet orsakar bullerbullerstörningar. Bullerutredningen har genomförts med 

utgångspunkt i de uppmätta trafikflödena ovan i tabell 4.2 som sedan beräknats med Trafikverkets 

uppräkningsmetod EVA i enlighet med Trafikverkets anvisningar till år 2040. Resultatet visas nedan i 

följande figurer 10a och 10b, och resultatet diskuteras på sidan efter med utgångspunkt i de 

bullerriktvärden som tillämpas som bedömningsgrund för detaljplanen. Gällande bostadsändamål 

tillämpas regeringens proposition benämnd ”Infrastrukturinriktning för framtida transporter” (prop. 

1996/97:53), och för ändamålet förskola tillämpas Naturvårdsverkets riktlinjer från år 2017. 

 

 

 

 

        
 

 
Figur 10a) av Structor Akustik. Utdrag från genomförd bullerutredning av Structor Akustik, ekvivalent ljudnivå.  
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Figur 10b) av Structor Akustik. Utdrag från genomförd bullerutredning av Structor Akustik, maximal ljudnivå.
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Riktvärden för buller 
Ändamålet bostäder 

Detaljplanearbetet påbörjades före år 2015. Det innebär att riktvärden för trafikbuller som riksdagen 

fastslagit i samband med Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 tillämpas som bedömningsgrund. Med 

andra ord regeringens proposition benämnd ”Infrastrukturinriktning för framtida transporter” (prop. 

1996/97:53).  

 

I propositionen anges följande om buller; ”Riktvärdena är inga rättsligt bindande normer, utan skall vara 

vägledande för bedömningar med hänsyn till lokala faktorer och särskilda omständigheter i det enskilda 

fallet.” Regeringen menar således att dessa riktvärden för buller bör ses som långsiktiga mål. 

Riktvärdena nedan i figur 11 och 12, bör således inte överskridas vid nybyggnation av 

bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation och/eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur, så långt 

det är tekniskt och ekonomiskt rimligt. I de fall utomhusnivåerna inte kan sänkas till nivåerna i figur 11 

och 12 ska fokus riktas på att inomhusvärdena inte överskrids. I samma proposition belyses även att vid 

komplettering och utbyggnad av befintlig bebyggelse i städernas mer tätbebyggda delar kan en god 

ljudmiljö uppnås genom att en tyst sida skapas i bebyggelsen – således underskrids riktvärdena i tabell 

10 (riktvärden för utomhusbuller och för maximalnivåer på uteplatser). 

 

 

                                                     Figur 11. Källa: Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 

     

 

      

 
 

 Figur 12. Riktvärden för buller från spårtrafik och vägar vid nybyggnation av bostäder och infrastruktur. Tabell av Structor 

Akustik som motsvarar Infrastrukturpropositionen 1996/97:53. 

 

I och med att propositionen 1996/97:53 inte har några riktvärden för maximal ljudnivå gällande 

bullernivåer för fasad, så finns inga sådana riktvärden att efterfölja i detta detaljplaneförslag.  

Gällande ekvivalent ljudnivå så klaras riktvärdena för den befintliga huvudbyggnaden vid fasad. 

Maximal ljudnivå för uteplats klaras i och med att hela det södra planområdet (området söder om 

befintliga byggnader) är planerad att användas som uteplats. 

 

 
Ändamålet förskola  

Naturvårdsverkets riktvärden från år 2017 för buller från väg och spårtrafik vid nybyggnation av 

skola/förskola är angivna nedan i tabellen nedan och används som bedömningsgrund för detaljplanen.  

I och med att den befintliga stadsplanen för fastigheten endast tillåter Bostadsändamål och inte 

Förskoleverksamhet så tillämpas riktvärden för ny skolgård i denna nya detaljplan. I tabellen nedan 

visas Naturvårdsverkets riktvärden för skolgård/förskolegård vid nybyggnation av skola/förskola, 

30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus för dygn 

45 dB(A) maximalnivå inomhus 
55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus vid fasad för dygn 

70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 
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motsvarande riktvärden för buller från väg- och spårtrafik för ny skolgård (frifältsvärde): 

 

 

    
Figur 13. Naturvårdsverkets föreslagna riktvärden för skolgåd/förskolegård vid nybyggnation av skola/förskola. Tabell av 

Structor Akustik.  

 

Med utgångspunkt i Naturvårdsverkets riktlinjer ovan för ny skolverksamhet ska inte angivna riktvärden 

överstigas för de delar av skolgården som barnen nyttjar kl 07-18 för lek, vila och pedagogisk 

verksamhet. Inom planområdet är barnens förskolegård förlagd på den tysta och bullerfria sidan söder 

om befintlig bebyggelse. Därmed uppnås riktvärden för buller enligt Naturvårdsverket.  

 

 
Förslag 

En tyst och bullerfri sida erhålls inom större del av planområdet eftersom de befintliga byggnaderna 

inom planområdet ger en skärmande effekt mot buller enligt bullerberäkningarna ovan. Ett rimligt 

antagande är också att omkringliggande fastigheters byggnader på liknande sätt kan ge bullerskärmande 

effekter. Planförslaget utgår från att människor ska vistas en längre tid inom detta tysta och bullerfria 

område. Det är endast planområdets norra del närmast beläget Skyttens väg som har bullernivåer som 

överstigs med 1-5 dB(A) ekvivalent ljudnivå och 10 dB(A) maximal ljudnivå. Området regleras i 

plankarta med prickmark – bebyggelse får inte uppföras och för halva delen bestämmelsen (n1) - 

parkering ska finnas. Således är området i första hand tänkt att nyttjas som tillfällig vistelse motsvarande 

angöring och parkering, varuleveranser samt avfallshantering. Således bedöms att ljudnivåerna inom 

detta norra delen kan tillåtas överstigas med 1-5 dB(A) ekvivalent eller 10 dB(A) maximal ljudnivå. För 

att eventuell nybyggnation av de två föreslagna ändamålen förskola eller bostad ska klara de 

ovannämnda riktvärdena har en placeringsbestämmelse av huvudbyggnadens långsida mot gatan lagts 

till för att vid nybyggnation ge en skärmande effekt mot buller likt befintlig huvudbyggnad, en 

upplysning, samt bullerskärm införts på plankartan. 

 

(Upplysning) - Riktvärden enligt Riksdagens infrastrukturproposition för bostadsändamål och 

Naturvårdsverkets riktvärden för nybyggnation av förskola ska följas. 

 

(p1)  - Byggnaden ska placeras med en byggnadens långsidor mot gatan. Gäller huvudbyggnad. 

 

(m1) – Bullerskärm med en höjd av högst 2,0 meter över anslutande marknivå får uppföras vid behov. 

 

(m2) – Bullerskärm med en höjd av högst 3,0 meter över anslutande marknivå får uppföras vid behov 

mot angränsande fastighet i öst. Bullerskärm ska placeras 0,5 meter från fastighetsgräns på den egna 

fastigheten.  

 

Bestämmelse (m2) innebär således att bullerplanket ska placeras 0,5 meter på fastigheten inom 

planområdesgränsen. Att bullerskärm får placeras längs med angränsade fastighet i öst tar utgångspunkt 

i att barnskrik kan ge upphov till höga ljudnivåer som riskerar att påverka människors hälsa negativt. I 

rapporten” Nya Tiundaskolan, Uppsala - Trafikbullerutredning samt ljudnivåer för skolgård och lastkaj” 

av WSP daterad 2015-02-23, har i ett tätbebyggt område maximala ljudnivåer för barnskrik uppmäts till 

80 dB(A) från skolgård vid angränsande fasad. 
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Radon 

I Geotekniskt PM av Bjerking framgår att normala radonhalter har uppmätts vilket medför att planerad 

byggnation kan utföras radonskyddad. Byggnaden föreslås grundläggas med hel platta direkt på mark på 

sprängstensbotten, förekommande morän eller torrskorpelera. För mer utförlig beskrivning se den 

Geotekniskt PM. Nivåer mellan 10 – 50 kBq/m3 klassas som normalradon. Det innebär att radonhalten 

inom planområdet är acceptabel. 

 

 

Översvämningsrisk och skyfall 
Planområdet bedöms inte kunna drabbas av översvämningar vid skyfall. Närmsta vattendrag och sjö 

ligger cirka 1,3 kilometer från planområdet. 

 

Länsstyrelsens skyfallskartering i figur 14 nedan visar att vid ett 100-års regn så föreligger risk om att 

djupare vattenansamling kan förekomma vid en punkt söder om den befintliga huvudbyggnaden. 

Bjerking har under ett platsbesök (2022-09-05) undersökt denna punkt och bedömer att denna risk är 

liten. Med anledning av att markens nuvarande höjdsättning tillåter vattenavrinning i en västlig riktning, 

se figur 14 nedan samt Bilaga 1 i PM Dagvatten Pärlans förskola. 

 

 

 
   Figur 14 av Bjerking. Urklipp från Länsstyrelsens WebbGIS över skyfallskartering för maxdjup för 100-årsregn kring 

planområdet. Planområdet är markerat i svartstreckad linje. 
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Figur 15. Modellering för avrinning inom planområdet vid 50 mm regn. Mindre justeringar av vattnets rinnvägar har gjorts 

efter platsbesök av Bjerking. Svart cirkel visar planområdets ungefärliga placering av förbindelsepunkt. Illustration av 

Bjerking. 

 

 

Bjerking har utfört en skyfallsmodellering i SCALGO LIVE för lågpunkter, ytliga avrinningsområden 

och avrinningstråk utifrån befintlig höjdsättning. Analysen har baserats på ett skyfall motsvarande 50 

mm på en timme, som är SMHI:s definition på ett skyfall (ett 100-års regn med varaktighet på 30 min 

motsvarar 48 mm, utan klimatfaktor). Skyfallsanalysen visar att hela planområdet ingår i samma ytliga 

avrinningsområde vid stora regn och att inga lågpunkter finns där vatten kan ansamlas.  

 

Vid skyfall eller större regn så rinner vatten från detta detaljplaneförslag förbi de pågående 

planprojekten Ekhammarsgård och Korsängen 1:21 och 1:41. Förutsatt att markhöjderna i dessa andra 

planprojekt inte ändras avsevärt så ska det inte finnas någon risk för stående vatten uppstår - 

motsvarande att vattnet fortfarande kan rinna vidare till recipienten Mälaren-Görväln.    

 

 
Höjdsättning  

Den planerade tillbyggnaden för förskoleverksamheten föreslås på ett befintligt avrinningsstråk från 

högre belägna markområden i öst, se figur 15 ovan. Placeringen av tillbyggnaden kan orsaka att 

vattenansamling bildas och således orsaka fuktskador på bebyggelsen. Således föreslås sekundära 

avrinningsvägar för vattnet skapas runt om tillbyggnaden. Genom att höjdsätta området så att marken 

runt om tillbyggnaden får en lutning om 2 procent västlig riktning (från öst till väst) skapas en sådan 

avledningsväg. För mer utförlig beskrivning om markhöjder se PM Dagvatten av Bjerking, sida 14-15.  

  Fortsatt utredning för denna höjdsättning och dagvattenhanteringen kring tillbyggnaden behöver görs i   

  samråd med varandra vid ett senare skede för detaljplanens projekteringsfas. Detaljplanen ska i detta  

  skede skapa förutsättningar för en lämplig markanvändning och inte fokusera på tekniska lösningar   

  eftersom dem kan behöva ändras under detaljplanens projekteringsskede, beroende på hur  

  tillbyggnaden exakt ska utformas och placeras i ett senare skede. Således har på plankartan följande    

  planbestämmelse införts; (n7) Markens höjdsättning ska utformas så att dagvatten ej blir stående intill  

  byggnader. 

Föreslagna dagvattenåtgärder för att fördröja 20 mm medför dessutom att flödet vid ett skyfall inte 

bedöms öka efter föreslagen exploatering från planområdet. 
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Risk för ras och skred 
Enligt kartvisningstjänsten gis.sgi.se/rasskrederosion - för ras, skred och erosion, framtagen i samarbete 

med 8 myndigheter; Statens geotekniska institut (SGI), Sveriges geologiska undersökning (SGU), 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Skogsstyrelsen, Sveriges meteorologiska och 

hydrologiska institut (SMHI), Lantmäteriet (LM) och Havs- och vattenmyndigheten och Sjöfartsverket 

så föreligger ingen risk att ras, sked ska förekomma inom planområdet. Likaså konstateras i 

Projekterings PM Geoteknik upprättad av Bjerking, som har undersökt zonen kring slänten och det mer 

plana området där tillbyggnad av förskola och bostad föreslås. Där följande anges; marken i området 

består huvudsakligen av morän. Det lerskikt som finns inom planområdet är begränsat samt av mycket 

fast beskaffenhet, benämnd torrskorpelera. Skred uppstår i kohesionsjordar d.v.s. lera och silt, men för 

att skred skall kunna inträffa inom planområdet behöver leran/silt vara av en sämre beskaffenhet och att 

större mäktigheter förekommer, kombinerat med en stor höjdskillnad.  

 

Enligt Bjerking uppkommer ras i friktionsjordar, exempelvis i morän. Dock finns endast risk för ras om 

lutningen överskrider materialets friktionsvinkel, d.v.s. mellan cirka 35 – 45 grader. Lutningen i slänten 

inom planområdet är beräknad till som mest cirka 6 grader. Där marklutningen är som störst 

förekommer dessutom berg på ringa djup. Sammantaget föreligger således ingen risk för ras och skred 

utifrån jordens hållfasthet, därmed bedömer Bjerking att fastigheten som lämplig för planerad 

förskoleverksamhet. För en mer utförlig beskrivning se Projekterings PM Geoteknik. I dialog med 

Bjerking har även information erhållits om att den föreslagna förskoletillbyggnaden utgör en begränsad 

(liten) tillskottslast och kan därmed inte kan orsaka risk för ras eller skred. Inom planområdet får inte 

bostad och förskola förekomma samtidigt. Det innebär att tillskottslasten av planerad tillbyggnad blir 

begränsad till byggnadsarean 170 kvm förskola eller 30 kvm bostad i form av en enplansbyggnad.  

 

Bjerking har i PM Geoteknik bedömt utifrån de befintliga markförhållandena att inga geotekniska risker 

ska förekomma orsakat av ett förändrat framtida klimat. Emellertid rekommenderas att detaljplanens 

dagvattenhantering ska beakta extremväder som kraftigare och mer återkommande skyfall vilket är 

exempel på framtida klimatförändringar. I detaljplanen har sådana förutsättningar skapats genom 

planbestämmelser som reglerar att tillräcklig yta för dagvattenhantering finns, att stående vatten vid 

skyfall inte ska förekomma där risk finns, att tallar ska behållas i största mån, samt att markytan ska vara 

genomsläpplig inom de områden där möjlighet finns.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 Figur 16. Kartutsnitt från kommunens höjdkartlager som visar att planområdet huvudsakligen är plant inom bebyggelseområdet och stiger svagt 

uppåt i sydlig riktning inom skogs/parkområdet, med 0,5 meter för varje höjdkurva. Svartstreckad linje visar planområdets ungefärliga placering.  
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Risk för sättning  

I Projektering PM Geoteknik av Bjerking anges att det undersökta planområdets primära undergrund 

utgörs av berg och morän som inte är känslig för tillskottslast. Den förekommande leran är av 

torrskorpekaraktär och av ringa mäktighet vilket innebär att förväntade sättningar vid belastningsökning 

blir mycket små. Exempelvis så ger överslagsmässigt en jämn utbredd tillskottslast på 20 kPa 

(motsvarande upphöjning 1,0 meter fyllning) en förväntad sättning i storleksordningen <0,5 cm. 

Fyllningen under befintlig byggnad förutsätts vara av kvalificerat material samt blivit fackmannamässigt 

anlagd vilket innebär att ingen risk finns för sättningar. Sättningar innebär inte heller en risk för att 

människor skadas. För mer utförlig beskrivning och föreslagen grundläggningsmetod för den planerade 

förskoletillbyggnaden, se Projekterings PM, Geoteknik.  

 

 

Teknisk försörjning 
Dagvatten 
I dagvattenutredningen av Bjerking har de båda ändamålen förskola och bostad undersökts samt separata 

åtgärdsförslag tagits fram i och med att det för ändamålet förskola tillåts större byggrätt (motsvarande 

mer hårdgjord yta). Flödesberäkningarna för dagvatten visar på att den föreslagna exploateringen för 

båda ändamålen medför högre dagvattenflöden och föreningsbelastning, en konsekvens av att mer 

hårdgjord yta tillkommer, samt att flödesberäkningarna gjorts klimatanpassade. Klimatanpassning 

innebär att klimatfaktor 1,25 inkluderats i flödesberäkningar både för 100 års-regn och 20 års-regn, se 

mer utförlig beskrivning i PM Dagvatten Pärlans Förskola. Detta innebär att dagvattenåtgärder för både 

fördröjnings- och rening behöver regleras i detaljplanen samt tillämpas i genomförandeskedet, - 

motsvarande att planen inte medför att miljökvalitetsnormer (MKN) riskeras att överskridas.  

 

Förslag på dagvattenåtgärder har gjorts i enlighet med Upplands-Bro riktlinjer, vilket innebär att 20mm 

dagvatten från hårdgjorda ytor ska renas och fördröjas inom planområdet. Resultatet av 

föroreningsberäkning efter föreslagna åtgärder för dagvattenhantering (rening) visar på en minskad 

föroreningsbelastning efter exploatering. Likaså uppfylls erforderlig fördröjningsvolym, se PM 

Dagvatten Bilaga 2.  

 

 
Dagvatten som uppstår inom planområdet  

I PM Dagvatten delas planområdets mark in i två delar efter dess karaktär. Det norra planområdet består 

av; tak, parkering och gårdsyta som inkluderar hårdgjord yta, gräs och grus/sandytor (i tabellen nedan 

TDARO 1). I den södra delen utgörs marken av skogsmark (i tabellen nedan TDARO 2).  

 

 
Tabell 5 av Bjerking. Befintlig markanvändning och beräknade flöden för de befintliga förutsättningarna inom planområdet. 

Det totala flödet är cirka 34 l/s för ett 100-årsregn.  
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Tabell 6 av Bjerking. Tabellen visar beräknande flöden för ändamålet förskola inom planområdet motsvarande planerad 

markanvändning och förskoletillbyggnad. Det totala flödet är 48 l/s för ett 100-årsregn. 

 

 

Det totala flödet för ändamålet förskola för ett 100-årsregn (tabell 6) är totalt ca 48 l/s och för befintlig 

situation (tabell 5) totalt ca 34 l/s. För att kunna fördröja 48 l/s till 34 l/s så behöver 8,8 m3 fördröjas.  

 

 

 

 

 
 

Tabell 7 av Bjerking. Tabellen visar beräknande flöden för ändamålet bostäder inom planområdet motsvarande planerad 

markanvändning och bostadstillbyggnad. Det totala flödet är cirka 43 l/s för ett 100-årsregn. 

 

 

 

Fördröjning  
För att fördröja ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,25 för den planerade exploateringen för ändamålet 

förskola krävs en total fördröjning om 8,8 m3 till ett befintligt 100-flöde utan klimatfaktor. Vid fördröjning av 

20 mm regn från hårdgjorda ytor inklusive klimatfaktor fördröjs 13,2 m3 och motsvarar därmed mer än 
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nödvändigt för att undvika ett ökat flöde från planområdet vid ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,25. Detta 

redovisas i tabell 8 nedan. 

 

 

 
Tabell 8 av Bjerking som visar fördelning av fördröjningsvolym baserat på planerad markanvändning för ändamålet förskola så att 

fördröjningskravet om 20mm från hårdgjorda ytor uppnås enligt kommunens dagvattenlinjer. 
 

 

 

För ändamålet bostadsändamål krävs i stället en mindre total fördröjningsvolym på cirka 11,2 m3, se tabell 9 

nedan. För att fördröja ett 100-årsregn inkluderat klimatfaktor 1,25 för den planerade tillbyggnaden av 

bostäder krävs en fördröjning på 5,7 m3 till befintligt 100-årsflöde utan klimatfaktor. Vid fördröjning av 20 

mm från hårdgjorda ytor fördröjs 11,2 m3 och motsvarar därmed mer än nödvändigt för att undvika ett ökat 

flöde från planområdet vid ett 100-årsregn inkluderat klimatfaktor. 
 

 

 
 

Tabell 9 av Bjerking som visar fördelning av fördröjningsvolym baserat på planerad markanvändning för ändamålet bostad så att 

fördröjningskravet om 20mm från hårdgjorda ytor uppnås enligt kommunens dagvattenlinjer. 
 

 

 

Förslag  
Planförslagets två ändamål (bostad och förskola) får inte förekomma samtidigt men planen behöver ändå 

möjliggöra för att gemensamma förutsättningar kan skapas för omhändertagandet av dagvatten. 

Dagvattenlösningar föreslås att göras med öppen botten så att dagvatten kan infiltreras i marken och på 

så vis möjliggöra en bättre vattenbalans. Ett dagvattensystem som är öppet, med öppna avledningsstråk, 

erhåller ett större utrymme för utjämning av stora nederbördstillfällen än med anläggningar och 

ledningsnät som är förlagda under mark. Vatten som inte infiltrerar kan avledas via dräneringsledning 

till ledningsnätet och anslutas vid befintlig förbindelsepunkt i planområdets nordvästra gräns.  

 

För ändamålet förskola ska totalt 13,2 m3 dagvatten fördröjas inom planområdet;  

7,9 m3 från takyta, 4,2 m3 från gårdsyta och ca 1,1 m3 från parkeringen.  

 

För ändamålet bostad ska en mindre dagvattenvolym fördröjas inom planområdet, totalt 11,2m3;  

5,1 m3 för takyta, 5,0 m3 för gårdsyta samt 1,1 m3 från parkeringsytan.  

 

Förslagen för dagvattenåtgärder redovisas i figur 17 (sida 39) och figur 18 (sida 40). 
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Figur 17. Föreslagna dagvattenåtgärder för ändamålet förskola. Illustration av Bjerking. 
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Figur 18. Föreslagna dagvattenåtgärder för ändamålet bostäder. Illustration av Bjerking. 
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   Ändamålet förskola 

Befintlig förskolebyggnad och förrådsbyggnad 

För den befintliga förskolebyggnaden krävs en total fördröjningsvolym på cirka 4,1 m3. Dagvattnet 

föreslås att omhändertas i en upphöjd regnväxtbädd dit vatten tillrinner via de befintliga stuprören 

uppsatta på byggnaden. Endast hälften av dagvattnet som avrinner från taket kan omhändertas i 

växtbäddarna eftersom det saknas plats för att anlägga större växtbäddar. Upphöjda växtbäddar 

föreslås ur säkerhetssynpunkt eftersom det är barn som vistas inom området och djupa växtbäddar ska 

således inte anläggas. En växtbädd dimensionerad för att omhänderta drygt 2 m3 med ett djup på 7 cm 

upptar en yta på 29 m2. Resterande mängd dagvatten 2,1 m3 avleds till det makadamdike som föreslås 

anläggas längs med den västra plangränsen, se övriga ytor nedan. Förrådsbyggnaden kräver en 

fördröjningsvolym på ca 0,3 m3 vilket innebär en upphöjd växtbädd med en yta på cirka 5 m2 och ett 

djup på 7 cm. 

 

 

Tillbyggnation av förskolebyggnad 

Takets yta behöver minst vara 52 m2 vegetationsklädd och ha ett magasin med ett djup på 0,2 meter 

samt en porositet på 30% för att omhänderta dagvattenmängden 3,1m3 i enlighet med kommunens 

riktlinjer.  Ett djup på 10 cm rekommenderas av Stockholm stad för att möjliggöra fördröjning av 20 

mm nederbörd. Rekommendationen är dock att hela tillbyggnadens takyta ska vara vegetationsklädd. 

Det finns en utformningsplanbestämmelse (f4) om att hela takets yta ska vara av vegetation.   

Vid senare tillfälle i detaljplanens projekteringsskede behöver takets lutning beaktas så att vinkeln inte 

blir för stor. Avrinningskoefficienten för vattnet blir också lägre (önskvärt ur fördröjningssynpunkt) ju 

mindre taklutningen är. Konsekvensen av en stor taklutning är att takets fördröjningseffekt blir sämre.  

För att det vegetationsklädda taket inte ska riskera att släppa ut näringsämnen föreslås att det gödslas 

med gödselämnen som producerats lokalt. Exempelvis nässelvatten eller gräsklipp från den egna 

fastigheten innebär att inga gödselämnen tillförs. Således skapas ett mer cirkulärt omhändertagande 

som också är ett mål inom kommunen. 

 

 

  
 

 

 

Övriga hårdgjorda ytor 

Övriga ytor placerade inom planområdet består av gårdsyta, parkering och lekstugor. Dagvatten som 

avrinner från dessa ytor föreslås att ledas till det gräsbeklädda makadamdiket längs med den 

nordvästra plangränsen. Parkeringsytans lutning medför att dagvatten inte kan omhändertas inom 

planområdet. Därmed har höjd tagits för att fördröja motsvarande vatten i diket genom ytlig avrinning. 

Dessa ytor kräver en volym om 5,7m3 för att kunna omhänderta 20mm dagvatten. Inräknat med 

dagvattenvolymen 2,1 m3 från befintlig takyta så blir den totala dagvattenvolymen 7,8m3 som föreslås 

att ledas till makadamdiket. 

Figur 19 a). Exempel på ett grönt tak över cykelparkering 

på Södermalm i Stockholm. Foto av Bjerking. 

 

 Figur 19 b). Exempel på ett öppet krossdike. Foto av Bjerking. 
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   Makadamdike 

För att fördröja 7,8 m3 krävs ett makadamdike med en yta på ca 26 m2. Diket har dimensionerats med 

ett djup på 1 meter och en porositet 30%. Vattnet leds hit genom ytlig avrinning. Makadamdikets 

utbredning regleras på plankartan med planbestämmelserna (n2) och (n4). 

 

Makadamdikets syfte är att fördröja och samtidigt avleda dagvatten samt främjandet av viss rening av 

vattnet genom sedimentering. Vattnets avledning från hustak till diket kan göras ytligt med 

stuprörskastare. Dikets bottenbredd rekommenderas vara på minst 0,5 m beroende på förmodade 

flöden och lutningen i längdled bör inte överskrida 1 %. Diket ska fyllas med makadam. Det översta 

lagret består av ett genomsläppligt lager, exempelvis makadam med mindre kornstorlek. Diket kan 

antingen anläggas med öppen botten och låta vattnet infiltrera till underliggande mark (jordlager) eller 

med tät botten där vattnet avleds via dräneringsrör. Dräneringsröret som avleder vattnet till 

dagvattennätet kan fördelaktigt placeras ett par decimeter ovanför botten för att skapa utrymme för 

partiklar att sedimentera.  

 

Om det finns ett behov av att leda dagvatten mellan de två dikena i illustrationen ovan som separeras 

av förrådsbyggnaderna så kan ett dräneringsrör förläggas mellan dem. Makdamdikets djup på 1 meter 

hindrar att makadamdiket tar skada av förrådsbyggnadernas last.    

 

 

Upphöjd regnväxtbädd 

Regnväxtbäddarnas syfte är att fördröja och rena dagvatten från hårdgjorda ytor. Bäddarna kan 

utformas som en rabatt med växter eller träd efter önskemål och till regnväxtbädden kan dagvattnet 

ledas via stuprör, ytlig avrinning, brunnar eller via ledningar. Den övre delen av regnväxtbädden 

utformas som ett ytligt magasin dit vatten kan tillrinna och tillfälligt uppehållas. Vattnet infiltreras 

därefter genom markbäddens lager av filtermaterial och renas genom upptaget till mark och växter, se 

figur 20 nedan. Planbestämmelserna (n5) och (n6) om att regnbäddar ska uppföras intill byggnader med 

en minsta sammanlagd fördröjningsyta och djup säkrar att dagvattenhanteringen kan fördröjas lokalt. 

 

 

 
Figur 20.  Exempel på upphöjd regnväxtbädd intill byggnad där vatten tillrinner via befintliga stuprör. Foto av Sweco, 

hämtad från dagvattenutredning PM Dagvatten Pärlans förskola av Bjerking. 
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Ändamålet bostäder 

Takytor  

En total fördröjningsvolym på 5,1m3 krävs för samtliga takytor. Takdagvattnet kan förslagsvis ledas till    

både regnväxtbäddar och makadamdike. Regnväxtbäddarna kan utformas som planteringar och kan sänkas 

ner djupare än 7 centimeter om önskemål finns i och med att samma risker med stående vatten inte 

identifierats för bostadsbebyggelse jämfört med förskoleverksamhet. Dagvatten föreslås ledas till 

planteringarna via stuprör och mot makadamdiket med utkastare. Placering och yta för växtbäddarna ska ske 

på samma sätt som för ändamålet förskola samt med en total yta om 34 m2. Görs växtbäddarna något djupare 

till 10 cm så kan en total fördröjning av 3,4 m3
 ske i det ytliga magasinet. Kvarstående dagvattenvolym på 1,7 

m3  avleds till det makadamdike som föreslås anläggas längs med den västra plangränsen. Det föreslagna 

makadamdiket är också dimensionerat för att omhänderta dagvatten som avleds från gårds- och parkeringsyta. 

För att makadamdiket även ska fungera bra vid skyfall föreslås det utformas med en skålning eftersom vattnet 

vid kraftiga regn inte hinner infiltrera lika snabbt som det tillrinner. 
 

Övriga hårdgjorda ytor och makadamdike 

Dessa ytor är planerade och utformade på lika sätt för vad som anges ovan för ändamålet förskola och innebär 

att en total volym om 7,8m3 dagvatten behöver kunna fördröjas i makadamdiket. Dagvattnet når 

makadamdiket genom ytlig avrinning och föreslås en utformning som ett sammanhängande dike eller vid 

uppdelning så kan förbindas med dräneringsledning.  

 

 

Övriga förslag för både ändamålen bostads- och förskola 

Till följd av att planområdet planeras för en stor del hårdbelagd yta omkring bebyggelsen ska vattnets 

möjlighet till infiltration ges i så stor utsträckning som möjligt genom planbestämmelser som reglerar 

markytans genomsläpplighet, exempelvis (n8) Markytan ska vara genomsläpplig. I utredningen PM 

Dagvatten Pärlans förskola har höjd tagits för att cirka 59 m2 ska vara hårdgjordyta för parkering. 

Denna parkeringsyta på 59 m2 finns inom ett område (egenskapsyta) på plankartan som totalt utgörs av 

111 m2. Hårdgjord parkeringsyta i dagvattenutredningen motsvarar således 53% av detta område 

(egenskapsyta) på plankartan, se figur 21 nedan. Inom detta område (egenskapsyta) på plankartan finns 

bestämmelserna (n1) parkering ska finnas och (n9) Minst 50% av markytan ska vara genomsläpplig. 

Eftersom det andra området (egenskapsytan) har en genomsläpplig markyta i nuläget så avses denna 

behållas med (n8). Sammantaget innebär bestämmelserna i detaljplanen att mer markyta görs 

genomsläpplig än hårdgjord.    

 

       
Figur 21. Tematisk illustration för indelning av markyta och beläggning norr om befintig bebyggelse. 

n8 n1 n9 
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Likaså behålls markytans genomsläpplighet för vatten i den södra delen av planområdet genom 

bestämmelse (n8). Markbeläggning för entréer eller uteplats föreslås likt figur 22 nedan att till viss del 

vara genomsläpplig.  

 

 

  Figur 22. Exempel på genomsläpplig markbeläggning i natursten eller betong. Foton: Linnea Rosenberg 

 
Planbestämmelsen (b1) källare får inte finnas, behålls från områdets ursprungliga stadsplan eftersom det 

i planbeskrivningen anges nödvändigt för att kommunen inte ska behöva lägga ledningar längre än 

nödvändigt. Denna bestämmelse behålls även för att utbyggnad av källare kan skapa försämrade 

förutsättningar för vattnet att kunna omhändertas lokalt.  

 

 

 

Föroreningar  
Föroreningsberäkningar har genomförts för nuvarande markanvändning inom planområdet utifrån en 

nederbördsmängd på 600 mm/år och resultatet finns redovisat i PM dagvatten Pärlans förskola, tabell 3 

Resultat av föroreningsberäkning efter föreslagen rening visar på en minskad föroreningsbelastning efter 

exploatering med föreslagna dagvattenåtgärder inkluderat. I tabellerna 10–14 nedan visas de ytor och 

dagvattenflöden som använts i beräkningarna för respektive ändamål. Slutsatser som kan dras av 

beräkningarna med reningsåtgärderna inkluderat är; 

 

• för ändamålet förskola så ökar huvudsakligen alla de undersökta ämnena jämfört med nuvarande 

markanvändning. Fosfor och suspenderad substans (SS) minskar eller blir oförändrad i jämförelse 

med nuläget. 

• för ändamålet bostad så minskar halten och mängden för alla beräknade ämnen förutom mängden 

           koppar och halten kväve, vilka förblir oförändrade efter planerad tillbyggnad. 

 
 

  Åtgärdsförslagens reningseffekt 

  I tabell 10 nedan visas reningseffekterna för de ovan föreslagna dagvattenåtgärderna (makadamdike,    

  regnväxtbädd samt vegetationsklädd takyta – grönt tak). Resultatet av föroreningsberäkningen efter    

  föreslagen rening indikerar på att föroreningsbelastningen minskar efter exploatering inklusive    

  föreslagna dagvattenåtgärder, se PM Dagvatten Bilaga 2. 
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Tabell 10 av Bjerking. Generella reningseffekter i makadamdike, regnväxtbädd och grönt tak (StormTac v.22.3.2) 

 

Gällande det gröna taket visar tabell 10 att ämnena fosfor, kväve och koppar kan öka från taket istället 

för att minska dem. Enligt Bjerking beror detta beror på att de generella reningseffekterna som 

används i StormTac är baserade på antagandet att det gröna taket gödslas. Av denna anledning 

rekommenderas att det gröna taket gödslas vid behov och i sådan mängd att alla näringsämnen kan tas 

upp av växtligheten. 

 

 
Tabell 11 av Bjerking. Avser ändamålet förskola. Föreningsbelastning för befintlig och planerad markanvändning inom 

planområdet enligt schablonhalter (StorrmTac v.22.3.2). Mängder som ökar med föreslagen exploatering jämfört med 

befintlig situation är markerade med fet stil. 

 

 
Tabell 12 av Bjerking. Ändamålet förskola. Föreningshalter för befintlig och planerad markanvändning inom planområdet 

enligt schablonhalter (StorrmTac v.22.3.2). Halter som ökar med föreslagen exploatering jämfört med befintlig situation är 

markerade med fet stil. 
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Tabell 13 av Bjerking. Ändamålet bostad. Föreningshalter för befintlig och planerad markanvändning inom planområdet 

enligt schablonhalter (StorrmTac v.22.3.2). Halter som ökar med föreslagen exploatering jämfört med befintlig situation är 

markerade med fet stil. 

 

 

 
 
Tabell 14 av Bjerking. Ändamålet bostad. Föreningshalter för befintlig och planerad markanvändning inom planområdet 

enligt schablonhalter (StorrmTac v.22.3.2). Halter som ökar med föreslagen exploatering jämfört med befintlig situation är 

markerade med fet stil. 

 

 

Bilflöden 

Antalet bilflöden för hämtning- och lämning av förskolebarn är lågt i nuläget och motsvarar totalt cirka 

28 flöden. Om förskoleverksamheten utökas enligt förslaget så tillkommer cirka 16 bilflöden. Den 

mängd föroreningar som släpps ut och förväntas öka från de tillkommande bilflödena bedöms således 

vara acceptabel i och med att det handlar om ett begränsat antal flöden. Tanken är också att ytterligare 

anställd förskolepersonal inte ska åka bil till förskolan. 

 

Nuvarande och tillkommande föroreningsmängd bör betraktas som liten och därmed kunna renas inom 

planområdet genom LOD och i kommunens dagvattenledningsnät samt i Tibbledammen.  

Bilflöden som uppkommer om planområdet används som bostadsändamål är ännu mindre i och med att 

planen inte möjliggör för flerbostadshus. Inom planområdet finns tre bilparkeringsplatser och det 

föreslås inte heller att anläggas fler på grund av planområdets centrala läge.  

 

Sammantaget bedöms detta som att denna detaljplan baserat på sin låga exploatering inte kan utgöra ett 

direkt hot mot Östra Mälaren som vattentäkt, inte utgör en stor risk för föroreningar samt att MKN för 

recipienten Mälaren-Görväln inte påverkas negativt. 
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Vatten och avlopp 
Fastigheten inom planområdet är sedan tidigare ansluten till kommunalt vatten- och avloppsledningsnät.  

För att klargöra om ledningarnas kapacitet räcker för den planerade utökningen av 

förskoleverksamheten (föreslagen tillbyggnad) eller tillbyggnaden för bostadsändamål så har en 

utredning upprättats av FRONT VSS AB. I utredningen framgår att befintliga serviceledningar för 

vatten och spill behöver dimensioneras upp för planerad exploatering för både ändamålet bostad och 

förskola, vilket görs vid senare skede under planens projekterings- och genomförandefas. För att se mer 

utförlig beskrivning och ny ledningsdragning inom planområdet, se Utredning av huvudledningar för 

vatten och spillvatten av FRONT VSS.  

 

 

Värme 
Tanken är att behålla dagens system med luftvärmepump. 

 

 

El, tele, bredband 
Planområdet är genom befintlig bebyggelse liksom tidigare verksamheter försörjd genom etablerat nät 

för el, tele och bredband. Ledningarna bedöms inte påverkas av planens genomförande. 

 

 

Avfall 
I nuläget trafikerar sopbilar samtliga gator i området och sophämtning sker mot gatan. Ett välfungerande 

utrymme för avfallshantering och källsortering finns sedan tidigare inom planområdet, längs med den 

nordöstra plangränsen (se figur 7 och 8 samt foto 5 ovan, samt figur 23 nedan).  

 

 
Figur 23. Foto på nuvarande utrymme för avfall och cykelställ inom den nordöstra delen av planområdet. Cykelställ föreslås att 

flyttas till planområdets nordvästra del för att vi behov skapa mer utrymme för avfallshanteringen som exempelvis fler sopkärl. 

 

Avfallsutrymmet är dimensionerat så att så kallad fastighetsnära källsortering kan ske av det avfall som 

uppkommer inom planområdet. Sophantering ska således lösas inom fastigheten. Framkomligheten för 

både hämtningsfordon (sopbilar) och hämtningspersonal är i nuläget god och föreslås därmed att ske på 

liknade sätt i gaturummet längs med Skyttens väg. Nuvarande placering av kärlen inom planområdet 

uppfyller likaså god tillgänglighet för avfallslämnare.  

 

Avfallshantering inom området ska följa regler i kommunens avfallsföreskrifter och anpassas till det 

insamlingssystem som gäller för respektive bostadstyp. Upplands-Bro kommun har infört ett system för 

insamling av matavfall samt fyrfack. Detta innebär att två fyrfacks behållare för avfall används för varje 

villafastighet. Förskoleverksamheten har och använder i nuläget två avfallskärl – för matavfall och 

hushållssopor, inga fyrfackskärl. För 26 barn anses detta vara tillräckligt. I takt med att 

förskoleverksamheten växer med fler barn så ska utrymme inom planområdet längs med den nordöstra 

plangränsen nyttjas till att ställa ut flera kärl, alternativt byta ut befintligt kärl mot större kärl. För 

bostadsändamål så föreslås samma avfallshantering och utrymme att nyttjas som beskrivits ovan 

gällande förskoleverksamheten. Detta avfallsutrymme är också tillräckligt om planområdet exempelvis 
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tillämpas för utbyggnad av parhus och behov av flera sopkärl finns. Cykelställ i figur 23 ovan föreslås 

att flyttas till planområdets nordvästra del för att skapa plats till fler kärl. 

 

 

Konsekvenser av planens genomförande 
Miljökonsekvenser 
Planens genomförande bedöms inte få betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken. Gränsen för vart 

byggrätt medges inom planområdet har utvidgats och flyttats 3,5 meter söderut från nuvarande 

fastighetsgräns. Detta för att förskolan ska ges möjlighet att byggas ut så att goda dagsljusinsläpp och 

tillräcklig inomhusyta för barnen kan tillgodoses. Det innebär att de två skyddsvärda tallar som står 

närmast byggnaden kan behöva fällas. Majoriteten av de skyddsvärda tallarna skyddas med 

planbestämmelse och ska återplanteras om de behöver fällas avseende säkerhetsrisk eller sjukdom. 

Således görs bedömningen om att det är acceptabelt att två tallar kan behöva fällas i samband med att 

huvudbyggnaden utökas. 

 

Planen reglerar bebyggelsens omfattning och utformning så att områdets särprägel bibehålls, det innebär 

även att utrymme ges till växtlighet så att den biologiska mångfalden kan främjas. 

 

Det är redan exploaterat i området med hårdgjorda ytor. Utbyggnaden av de befintliga byggnaderna 

inom planområdet kommer inte att öka den hårdgjorda ytan inom området på ett betydande sätt. 

Andelen hårdgjorda ytor på platsen kommer emellertid att öka om den bebyggs, men markytorna har 

också begränsats med planbestämmelser. Visserligen består marken av lera, vilket ger en liten 

infiltration, men mängden dagvatten från exploateringen inom området föreslås renas och fördröjas 

genom LOD. Detta ger ett renare vatten som når Mälaren och på sikt kan medverka till förbättrad 

vattenkvalitet. Dagvattenåtgärderna bedöms öka förutsättningarna att uppnå miljökvalitetsnormerna för 

vattenförekomsten eftersom belastningen av förorenande ämnen minskar. 

  

Detaljplanen kommer inte att öka antalet bilrörelser på ett betydande sätt och medför således inte att 

mängden föroreningar ökar i stor omfattning. Planen ligger inom gångavstånd till Kungsängens tätort 

och har en samhällsfördelaktig placering bland villabebyggelse som främjar miljövänliga transportsätt 

som gång och cykel. 

 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Detaljplanen bekostas av exploatören. Planområdets södra del utgör i nuläget kommunens mark som 

genom markförsäljning övertas av exploatören för att detaljplanen ska kunna genomföras. 

Markförsäljningen innebär en kostnad för exploatören och en mindre intäkt för kommunen. Planen 

möjliggör endast för att en fastighet kan bildas men då byggrätten utökas för både ändamålet bostäder 

och förskola innebär detta ett ekonomiskt värde. För att det ska bli ekonomiskt lönsamt för 

förskoleverksamheten att utvecklas behöver detaljplanen möjliggöra för en utformning som kan 

tillgodose att 36 kan skrivas in. Kostnader för drift och underhåll åligger fastighetsägaren. Kommunen 

har kostnader för att ta fram detaljplan för Pärlans Montessoriförskola och finansieras i och med det 

tecknade planavtalet mellan fastighetsägaren LSS Bostäder och kommunen. 

 

Sociala konsekvenser 
Det finns idag ett stort behov av förskolor i Upplands-Bro kommun och att en så tätortsnära förskola kan 

bli permanent och vill expandera ses därför som positivt. I samband med att det i översiktsplanen 

angränsande stationsnära läget förtätats med bostadsbebyggelse kommer ett ännu större behov av fler 

förskoleplatser att uppstå. Planens genomförande innebär att tillbyggnad tillåts för de befintliga 

byggnaderna inom planområdet samt möjligheten för förskolan att driva verksamheten permanent. 

 

Planen främjar en hållbar utveckling för Upplands-Bro kommun eftersom den medger två ändamål för hur 

marken lämpligtvis bör användas. Att planen behåller ändamålet bostäder ger planen en mer flexibel 
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användning om exempelvis förskoleverksamheten upphör i framtiden. Planen kan därför svara mot framtida 

behov av förskola eller bostäder. Eftersom planområdet angränsar till bostadsbebyggelse, verksamhetsområde 

och LSS-boende är den föreslagna markanvändningen även ett komplement vad gäller service och bidrar till 

en ökad blandning av funktioner i området. 

 

Planförslaget innebär att boende i närområdet utan tillgång till bil kommer att ha bättre möjligheter att 

gå eller åka kollektivt med barnen till förskolan. Då antalet bilparkeringsytor är begränsande främjar 

planen också transporter som är miljövänliga, exempelvis cykeltransport. Utbyggnaden kommer inte 

medföra att antalet bilrörelser per dygn ökas så att området riskeras påverkas negativt ur buller eller 

säkerhetssynpunkt. 

 

Den fastighet som idag utgörs av parkmark kommer till stor del fortsatt att vara till för allmänheten. 

Åtkomsten säkras genom ett släpp mellan befintliga fastigheter och den föreslagna utegården för 

förskolan. 

 

 

Barnperspektiv/Barnkonventionen 
Huvudprincipen i FN:s barnkonvention är att barns bästa ska sättas i främsta rummet. Följande artiklar från 

konventionen har beaktats i framtagandet av denna detaljplan; 

Artikel 2 - att alla barn har samma rättigheter och lika värde, Artikel 3 - barnets bästa ska beaktas vid 

alla beslut som berör barn, Artikel 6 - alla barn har rätt liv, överlevnad och utveckling, 

Artikel 4 - att man ska tillgodose barnets sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter, Artikel 31- barn 

har rätt till lek, vila och fritid. 

 

Detaljplanen är förenlig med barnkonventionen och de ovan beskrivna artiklarna i och med att förskolan 

är lokaliserad i ett bullerfritt och säkert läge med goda förutsättningar för lek och upplevelser vilket 

främjar sociala aktiviteter och barnens utveckling. De barn som är skrivna på förskolan idag ges också 

fortsatt möjlighet att utvecklas i en väl bekant miljö som kan vara positivt för deras psykiska och fysiska 

hälsa och därmed välbefinnande. Barnens rätt till friyta har prioriterats i förhållande till bilparkeringsyta 

i enlighet med PBL 8 kap 9§. 

 

 

 

 

Genomförande 
 

Organisatoriska frågor 
Tidplan  
Samråd                                                                                                                                    kvartal 3 2022 

Granskning                                                                                                                         kvartal 3-4, 2022 

Antagande KF                                                                                                                         kvartal 1 2023 

Laga kraft för detaljplanen                                                                                                      kvartal 2 2023 

Fastighetsbildning                                                                                                                   kvartal 2 2023 

Preliminär projektering                                                                                                           kvartal 3 2023 

Preliminär byggstart                                                                                                            kvartal 3-4 2023 

 
 
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Planområdet består endast av kvartersmark. Kommunen är huvudman för samtliga allmänna 

anläggningar på allmän platsmark i anslutning till planområdet. Ansvar för utbyggnad av allmänna 

anläggningar i anslutning till planområdet åvilar kommunen. Exploatören inom planområdet innefattar 

LSS Bostäder Sverige AB. 
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Avtal 
Kommunen har tecknat planavtal med LSS Bostäder Sverige AB för att reglera kostnaderna för 

planarbetet. LSS Bostäder Sverige AB bekostar planarbetet. 

 

Ett exploateringsavtal ska vara upprättat mellan Exploatören och Kommunen i samband med 

inlämnande och antagande av detaljplanen. Exploateringsavtalet är under framtagande och 

Exploateringsavtalet reglerar principer och detaljer gällande ansvarsförhållanden och kostnadsfördelning 

för genomförandet av detaljplanen. Eftersom marken redan är ianspråktagen med en befintlig byggnad, 

förskoleverksamheten bedrivs redan på marken idag och ingen allmän plats planläggs så minskar 

innehållet i avtalet. Huvudsakligen kommer dimensionering och utbyggnad av VA, dagvattenhantering, 

byggbuller i byggskedet samt olovlig trädfällning regleras i detta exploateringsavtal. Kommunen 

kommer i exploateringsavtalet att hänvisa till att dagvattenutredningen PM Dagvatten Pärlans förskola, 

kommunala tekniska handböcker samt checklistor rörande bland annat dagvatten ska efterföljas för att 

lösa dagvattenhanteringen samt utformning av parkering inom kvartersmarken. 

 
 

Fastighetsrättsliga frågor 
Markägoförhållanden 
Planområdet består av den privatägda fastigheten Ekhammar 4:405 samt del av den kommunalägda 

fastigheten Ekhammar 4:269. 

 

Fastighetsbildning 
En överenskommelse om fastighetsreglering kommer att tecknas mellan fastighetsägaren till Ekhammar 

4:405 och Kommunen som fastighetsägare till Ekhammar 4:269. Överenskommelsen ska reglera 

justering av fastighetsgränserna för att reglera över kvartersmarken för förskolegården (Ekhammar 

4:269) till förskolans fastighet (Ekhammar 4:405). Parterna ansvarar gemensamt för att detta fullföljs, 

dock har kommunen ett huvudansvar för att ta fram underlag för fullföljandet. 

 

Plankartan medger kvartersmark för annat än enskilt bebyggande (S1) i kombination med kvartersmark 

för enskilt bebyggande (B). Enligt 6 kap. 13 § 2 p. har kommunen rätt att lösa in mark planlagt för annat 

än enskilt bebyggande (S1), fram till dess att exploatören fått beviljat bygglov. 

Planens syfte är att den befintliga förskoleverksamheten ska ansöka om bygglov och ansvara för en 

eventuell utbyggnad. Förskoleverksamheten bedrivs idag på kvartersmarken med ett tillfälligt bygglov. 

Kommunen har inget intresse av att åberopa inlösen om inte förutsättningarna skulle ändras avsevärt. På 

kvartersmarken ligger det idag en bostadsvilla som gjorts om till förskoleverksamhet. 

Detaljplanen vill fortsatt möjliggöra fastigheten för bostadsbebyggelse, därav har kombinationen 

kvartersmark för annat än enskilt bebyggande (S1) och kvartersmark för enskilt bebyggande (B) 

tillämpats. Detaljplanen möjliggör för en något utökad byggrätt för både förskola och bostad. Dock får 

inte båda ändamålen förekomma samtidigt. 
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BEFINTLIGA MARKÖGOFÖRHÅLLANDEN                                 FÖRÄNDRINGAR/MARKÖVERLÅTELSE  
 
          Ekhammar 4:405 (privatägd)                  Kvartersmark där del av fastigheten 

               Ekhammar 4:269 överlåts till ägaren av 
               Ekhammar 4:405. 

          Ekhammar 4:269 (Upplands-Bro kommun) 

                                  
Fastighetskarta Förskolan Pärlan                    Fastighetskarta Förskolan Pärlan 
 

 
 
 
Dikesföretag 

Det finns inget dikningsföretag inom planområdet. 

 
Servitut, ledningsrätter och andra fastighetsrättsliga avtal 

Det finns ett muntligt nyttjanderättsavtal mellan kommunen och Kungsängens intresseförening för 

Montessori förskoleverksamhet omfattar nyttjandet av förskolegården som nu är planlagt som allmän 

plats. Nyttjanderätten innebär att föreningen har rätt att nyttja naturmarken som förskolegård och 

därmed även rätt att sätta upp ett staket. Tanken är att nyttjanderättsavtalet ska ersättas av en 

överenskommelse om fastighetsreglering (justering av fastighetsgränserna) vilket innebär att den 

marken som idag nyttjas genom nyttjanderätt kommer att kunna nyttjas genom äganderätt i stället. 

 

EON, Skanova, Stadsnätsbolaget och VA-avdelningen innehar ledningar inom planområdet på den 

privata fastigheten Ekhammar 4:405. Påverkan på dessa ledningar i samband med plangenomförandet 

anses vara liten då dessa är placerade i prickmark. VA-ledningarnas dimensionering ska utredas i 

samband med en eventuell utbyggnation av byggnaden. Vid plangenomförandet ska alltid en 

ledningskoll genomföras för att säkerställa ledningarnas position och för att informera ledningsägarna 

om de arbeten som planeras att genomföras i anslutning till deras ledningar. Det finns inga kända 

rättigheter för dessa ledningar. 

 

 

 

 

 

 

 

Ekhammar 4:405 

Ekhammar 4:269 

Ekhammar 4:405 
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Fastighetsrättsliga konsekvenser 

 

Fastigheter 

inom 

planområdet 

Fastighetsreglering Planens konsekvenser 

Ekhammar 

4:269 

1333 kvm av fastigheten planläggs 

som kvartersmark inom planområdet. 

SB (Skola/bostäder), 

vilket innebär att 

marken planeras om 

från allmän platsmark 

(N, Natur) till 

Skola/bostäder för att 

säkerställa mark till 

förskolegården. 

Ekhammar 

4:405 

901 kvm av fastigheten planläggs som 

kvartersmark inom planområdet. 

SB (Skola/bostäder), 

vilket innebär att 

marken planeras om 

från B (bostäder) till 

SB (Skola/bostäder) för 

att 

möjliggöra 

förskoleverksamhet. 

Rättigheter   

Nyttjanderätt - 

Muntligt 

Till förmån för Kungsängens 

intresseförening för Montessori 

förskoleverksamhet som bedriver 

förskolan på Ekhammar 4:405. 

Avtalet kommer att 

avslutas per automatik 

då det kommer ersättas 

genom äganderätt. 

Fastigheter 

utanför 

planområdet 

  

Ekhammar 

4:408 

 Detaljplanen har ej en 

negativ påverka på 

fastigheten. 

Ekhammar 

4:409 

 Detaljplanen har ej en 

negativ påverka på 

fastigheten. 

Ekhammar 

4:406 

 Detaljplanen har ej en 

negativ påverka på 

fastigheten. 

Ekhammar 

4:203 

 Detaljplanen har ej en 

negativ påverka på 

fastigheten. 
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Tekniska frågor 
Teknisk försörjning  
 
Parkering  

Parkeringsbehovet för bostad och förskola löses enligt beskrivet förslag ovan, att minst 3 

bilparkeringsplatser ska finnas. Avseende ändamålet förskola ska förskolan ansvara för att en ny 

ansökan om Lokal Trafikföreskrift skickas in till kommunen, intill Skyttens väg, så att en tillfällig 

korttids bilparkering för avlämning/hämtning av barn kan iordningsställas. 
 
Vatten och avlopp 

Fastigheten inom planområdet är sedan tidigare ansluten till kommunalt vatten- och avloppsledningsnät.  

Exploatör bekostar och genomför anslutningen från anslutningspunkten i den allmänna ledningen till 

den privata fastigheten. VA-utredningen som gjorts visar att det allmänna nätet är tillräckligt både för 

den nuvarande verksamheten och även efter en exploatering. Vid en förändring av servisernas 

dimension till exploateringsområdet ska Exploatören skicka in en servisanmälan till VA-huvudmannen. 

Exploatören ska därefter erlägga avgift enligt, vid varje anslutningstillfälle, gällande taxa till VA-

huvudmannen. 

 

 

Värme 
Tanken är att behålla dagens system med luftvärmepump. 

 
El, tele, bredband 

Planområdet är genom befintlig bebyggelse och nuvarande liksom tidigare verksamheter försörjd genom 

etablerat nät för el, tele och bredband. Vid plangenomförandet ska alltid en ledningskoll genomföras för 

att säkerställa ledningarnas position och för att informera ledningsägarna om de arbeten som planeras att 

genomföras i anslutning till deras ledningar. Det finns inga kända rättigheter för dessa ledningar. 

 

Avfall 
Källsortering och annan hantering av avfall ska utformas med inriktning på ett miljöriktigt 

omhändertagande sätt som kan godkännas enligt kommunens gällande regler vid tidpunkten för 

genomförandet av Detaljplanen. Lösningarna för hantering av avfall ska utformas i samråd med och 

godkännas av kommunens avfallsavdelning. 

 

Under byggnationen ska exploatören med hänsyn till befintlig teknik och god ekonomi källsortera sopor 

och använda återvinningsbart byggmaterial och emballage. 

 

Buller 
Utförd bullerutredning för Detaljplanen visar att de beräknade bullernivåerna för framtidsscenariot 2040 

klarar riktvärdena för såväl bostäder som skola, varför inga bullerskyddsåtgärder behöver vidtas. 

 

Geoteknik 
Geotekniska undersökningar har gjorts inom delar av planområdet för utbyggnad av 

förskoleverksamhet. Inför bygglov ansvarar exploatören för att eventuella ytterligare geotekniska 

undersökningar vid grundläggning på kvartersmark för att fastställa behov av markförstärkning samt 

grundläggningsteknik. Detta gäller både utbyggnad av förskoleverksamhet och bostadsändamål.  

Utifrån undergrundens geotekniska förutsättningar och förväntad tillskottslast föreslås planerad 

byggnad grundläggas med hel kantförstyvad platta av betong direkt i mark på packad 

sprängstensbotten, förekommande morän eller torrskorpelera. Omfattning av eventuellt 

sprängningsarbete beror av byggnadens höjdsättning. Utförligare beskrivning av arbetsmetodik och 

föreslagen grundläggningsmetod finns att läsa i PM Geoteknik Pärlans Förskola. 

 

Radon 
Normala radonhalter har uppmätts vilket medför att planerad utbyggnad kan utföras radonskyddad. Inför 
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bygglovsskedet ansvarar exploatören för eventuella ytterligare nödvändiga radonundersökningar. 

Höjdsättning  
Höjdsättning av marken inom Detaljplanen ska medföra att det rinnstråk som rinner in från öst fortsatt 

kan avledas utan att bli stående inom planområdet. Markens lutning kring förskolans tillbyggnad 

rekommenderas till ca 2 % för att möjliggöra vidare avledning runt den planerade tillbyggnaden och för 

att undvika att vatten blir stående vid gränsen mellan befintlig byggnad och tillbyggnad. 

 

 

Dagvatten  
Planområdet avvattnas till recipienten Mälaren-Görväln. Exploateringen beräknas medföra ökat 

dagvattenflöde samt föroreningsinnehåll från planområdet om inga åtgärder för fördröjning eller rening 

av dagvatten vidtas. För att inte öka flödesbelastningen i ledningsnätet eller föroreningsbelastningen till 

recipienten ska fördröjande och renande dagvattenåtgärder vidtas inom fastigheten. Åtgärderna finns 

mer utförligt beskrivna i PM dagvatten Pärlans förskola och ska syfta till att förbättra möjligheterna till 

att uppnå miljökvalitetsnormerna (MKN) hos recipienten. Åtgärder som lokalt omhändertagande av 

dagvatten (LOD), gröna tak, regnväxtbäddar och gräsbeklätt makadamdike föreslås inom planområdet. 

Exploatören ansvarar för att dagvattenhanteringen på kvartersmark sker i enlighet med 

dagvattenutredningen PM dagvatten Pärlans förskola, både för ändamålet bostad och förskola. 

Exploatören förbinder sig att utföra åtgärder så att fördröjning av dagvatten sker inom kvartersmark och 

ansvarar även för att dagvattenhantering sköts under byggskedet. 

 

Länshållningsvatten  
Länshållningsvatten kan uppkomma i samband med sprängning, borrning, schaktning, upplag av 

bergmassor och annan verksamhet under byggskedet. Arbetet inom fastigheten kan medföra att 

länshållningsvattnet kan innehålla olika typer av föroreningar som kan orsaka skada i närliggande 

recipienter. Krav på lokal rening för länshållningsvatten gäller i Upplands-Bro kommun. Målet är att 

dagvatten som lämnar planområdet under byggskedet inte ska vara mer förorenat än i driftskedet.  

Planområdet ingår i kommunalt verksamhetsområde för VA-tjänster vilket innebär att det är 

kommunens VA-avdelning som hanterar frågor om länshållningsvatten.  

 

 

Ekonomiska frågor 
Plankostnader och plangenomförande  

Exploatören (fastighetsägaren) ansvarar för planläggningskostnader i enlighet med framtaget planavtal. 

Kostnader för exploatering och nödvändiga tekniska utredningar i samband med exploatering kommer 

att regleras i exploateringsavtal mellan exploatören (fastighetsägaren) och kommunen. Principerna 

kommer att regleras i exploateringsavtal mellan fastighetsägare och kommunen. Eventuell flytt av 

ledningar bekostas av företaget och görs i samråd med ledningsägare. Fastighetsägare (exploatören) 

bekostar anläggningsavgifter för vatten och avlopp, el, värme samt tele/opto. 
 
Driftkostnader 

Planens genomförande medför nödvändigtvis inga ökade driftkostnader för kommunen. De 

driftkostnader som existerar idag för kommunen är skötsel av naturområden, gator samt gång- och 

cykelvägar, och dessa kvarstår efter planläggningen. VA-nätet påverkas vid en eventuell utbyggnad av 

förskoleverksamheten, då en utredning har tagits fram över ledningarnas dimensionering som visar att 

ledningar behöver dimensioneras upp. Exploatören kommer bekosta en omdimensionering efter att 

servisanmälan gjorts av Exploatören. Detta skulle innebära ökade driftkostnader för kommunen. 

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

 
 

Avgift för vatten och avlopp 
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Fastighetsägare bekostar anslutning till egen fastighet för vid varje tidpunkt gällande VA-taxa. 

 

Lantmäteriförrättning 
Ansökan om lantmäteriförrättning söks hos Lantmäteriet i Stockholms län. 

 

Administrativa frågor 
Genomförandetid 

Planens genomförandetid är 5 år från den dag planen fått vinna laga kraft. 

 

 

 

 

Medverkande i projektet 
Ett flertal medarbetare med specialistkompetenser på PE Teknik & Arkitektur tillsammans med 

kommunens tekniska avdelning, byggavdelning och miljöavdelning har bidragit till arbetet. 

 

 

 

Upprättad 2022-11-28 

Enheten för Plan- och exploateringsenheten 

 

 

Linnea Rosenberg                                                                                      Sofi Tillman 

Planarkitekt                                                                                                   Exploateringsingenjör 

 

 

Tove Carlsson 

Enhetschef för Plan och exploatering
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Bakgrund till detaljplanearbetet 
Kungsängens intresseförening för Montessori förskola har sedan år 2007 bedrivit verksamhet i den 
befintliga byggnaden på fastigheten Ekhammar 4:405 efter att deras tidigare lokal på en annan adress 
förstördes i en brand. I gällande stadsplan är fastigheten planlagd för bostadsändamål. Föreningen har 
haft ett tillfälligt bygglov för skolverksamhet som upphört 2022-09-04. Föreningen har ett 
nyttjanderättsavtal med kommunen och använder en del av kommunens parkmark (del av Ekhammar 
4:269) som friyta för barnens utelek. Intresseföreningen vill fortsätta sin skolverksamhet även i 
framtiden och fastighetsägaren vill fortsatt hyra ut byggnaden till föreningen. För att göra detta möjligt 
behöver en ny detaljplan tas fram. 

 

Planens syfte  
Syftet med detaljplanen är att ändra användning av fastigheten Ekhammar 4:405 från endast 
bostadsändamål till att också tillåta förskoleverksamhet. Planen ska pröva möjligheten att 
utöka byggrätten inom fastigheten så att den befintliga förskoleverksamheten ges bättre 
förutsättningar att utvecklas. Detta innebär även att fastigheten för förskolan utökas genom att 
ta mark i anspråk som i gällande plan är parkmark. 
Detaljplanen ska även utöka byggrätten för ändamålet bostäder och justera höjden så att 
detaljplanen överensstämmer med befintliga byggnader. Planområdet säkerställer skydd av 
naturvärden genom att 16 stycken skyddsvärda tallar sparas och skyddas i samband med den 
nya detaljplanen. I befintlig plan saknar träden skydd. 

Huvuddrag 
Detaljplanen kommer för huvudändamålet förskola att medföra en byggrätt på 390 m2 
byggnadsarea för att kunna ge plats till 36 barn samt 250 m2 byggnadsarea för ändamålet 
bostäder. Endast en- och tvåbostadshus får uppföras. Sammanlagd byggnadsarea för 
komplementbyggnad är 40 m2 för ändamålet förskola och 30m2 för bostadsändamål. Cirka 1 
333 m2 allmän platsmark planlagd som park i den gällande planen ändras till kvartersmark i 
den nya detaljplanen. 

 

Hur samrådet har bedrivits 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 2022-04-13 §17 att sända ut förslag till detaljplan för 
Pärlans Montessoriförskola, nr 2002, enligt reglerna för normalt förfarande, plan- och bygglagen 
(2010:900 i lydelse före den 1 januari 2015). 

Detaljplaneförslaget var under tiden måndagen den 25 april 2022 – tisdagen den 17 maj 2022 utsänt 
för samråd och skickades till berörda fastighetsägare samt myndigheter m.m. enligt remisslista. Under 
remisstiden var detaljplaneförslaget utställt i kommunhuset i Kungsängens centrum och i Brohuset i 
Bro centrum samt på kommunens webbplats (www.upplands-bro.se/dpparlan).  

Öppet hus hölls den 27 april klockan 18:00 till 20:00, i kommunhuset (entrén/kontaktcenter) i 
Kungsängens centrum, Furuhällsplan 1. Under mötet deltog två privatpersoner och ansvarig 
planarkitekt från Upplands-Bro kommun samt ansvarig representant/kontaktperson från 
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (fastighetsägare/exploatör), för att svara på frågor.  

 

Hur granskning har bedrivits 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 2022-04-13 § 17 att sända ut förslag till detaljplan för 
Pärlans Montessoriförskola, nr 2002, enligt reglerna för normalt förfarande, plan- och bygglagen 
(2010:900 i lydelse före den 1 januari 2015). 
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Detaljplaneförslaget var under tiden 18 juni 2022 – 11 juli 2022 utsänt för granskning och skickades 
till berörda fastighetsägare samt myndigheter m.m. enligt remisslista. Under remisstiden var 
detaljplaneförslaget utställt i kommunhuset på i Kungsängens centrum, Brohuset i Bro centrum samt 
på kommunens webbplats https://www.upplands-bro.se/dpparlan. Granskningen annonserades ut i 
Mitt i Upplands-Bro den 18 juni 2022, i Svenska Dagbladet och i Dagens Nyheter den 17 juni 2022. 

 

Inkomna synpunkter, lista 
Med anledning av förslaget till detaljplan har 7 synpunkter inkommit till kommunen. Av dessa inkom 
1 synpunkt efter granskningsperiodens slut. Sena synpunkter behandlas på samma sätt som de 
synpunkter som inkommit under remisstiden. 

Skrivelserna är numrerade i följande ordning:  

Statliga myndigheter 

1 Länsstyrelsen i Stockholms län inkom 2022-08-29  
2 Lantmäteriet inkom 2022-07-08 
3 Trafikverket inkom 2022-06-27  
 

Kommunala nämnder 
4 Tekniska nämden inkom 2022-06-25 
 

Övriga remissinstanser 

5 E-on Energidistribution AB inkom 2022-06-21 
6 Region Stockholm, Trafikförvaltningen inkom 2022-07-06 
7 Svenska Kraftnät inkom 2022-06-29 
 

 

Inkomna synpunkter med kommentarer 
I det följande kommenteras synpunkter på förslag till detaljplan för Pärlans Montessoriförskola. 
Synpunkter som inte innebär särskilda överväganden med avseende på planens utformning eller 
innehåll, kommenteras inte i sak. Synpunkterna redovisas kortfattat utan inbördes rangordning. För 
den fullständiga lydelsen av respektive synpunkt hänvisas till de ursprungliga synpunkter som kan 
erhållas från kommunen. I omedelbar anslutning till inkomna synpunkter redovisas plan- och 
exploateringsenhetens kommentarer. 

 

Statliga myndigheter 
1 Länsstyrelsen i Stockholms län  inkom 2022-08-29  

1.1 Länsstyrelsen bedömer utifrån ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL att kommunen 
inte har visat att planförslaget uppfyller krav avseende frågor som rör 
miljökvalitetsnormer för vatten samt hälsa och säkerhet avseende buller och risk för ras 
och skred. 

1.2 Kommunen redogör för att LOD-lösningar ska anläggas inom planområdet med 20 mm 
fördröjning, men att reningen av dagvatten från planområdet kommer ske i 
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Tibbledammen. I kommunens dagvattenplan (Dagvattenplan, Upplands-Bro kommun, 
antagen den 15 juni 2022) beskrivs att den befintliga reningen i Tibbledammen inte är 
tillräcklig och att situationen behöver utredas på en övergripande nivå för att säkerställa 
att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. 

1.3 Vidare redogör kommunen inte för föroreningsbelastningen från planområdet före 
exploatering eller för vilken rening som förväntas i Tibbledammen. Den förväntade 
reningen relateras inte heller till det behov av minskad belastning på kvalitetsfaktornivå 
som finns i mottagande vattenförekomst Mälaren-Görväln. Utifrån planhandlingarna kan 
Länsstyrelsen därför inte bedöma hur ett genomförande av den aktuella detaljplanen 
påverkar möjligheten att följa MKN. 

1.4 I planhandlingarna behöver det framgå att planförslaget inte kommer att påverka 
möjligheten att följa MKN på kvalitetsfaktorsnivå samt framgå hur kommunen gjort den 
bedömningen. 

1.5 Kommunen har inte tagit fram en platsspecifik bullerutredning i samband med planarbetet 
utan hänvisar till den översiktliga bullerkarteringen (Norconsult, 2022-01-28). Den 
översiktliga bullerkarteringen visar att en del av gatufasaden på befintlig byggnad utsätts 
för nivåer över rekommenderade riktvärden (Infrastrukturpropositionen 1996/97:53). 

1.6 I planbeskrivningen föreslår kommunen bullerdämpande åtgärder i form av bullerskärmar, 
tilläggsisolering av gatufasad och orientering av bostads- och vilorum mot tyst sida för att 
uppnå en godtagbar ljudmiljö för förskolan och bostäderna. Länsstyrelsen konstaterar att 
föreslagna bullerdämpande åtgärder inte har säkerställts på plankartan. Kommunen behöver 
reglera dessa åtgärder med planbestämmelser på plankartan. 

1.7 Av plankartans höjdkurvor framgår att höjdskillnaden inom planområdet är mellan + 18,0 
meter till +14,5 meter. Utifrån redovisade underlag går det inte att ta ställning till hur pass 
stor del av slänten som utgör lera, dess mäktighet och vilken lutning den har. Kommunen 
behöver motivera markens lämplighet utifrån jordens hållfasthet och de laster som den 
planerade markanvändningen medger. De geotekniska riskerna ska också bedömas utifrån 
ett förändrat framtida klimat. 

1.8 I detaljplanen ska det vara klarlagt om markanvändningen är lämplig utifrån geotekniska 
aspekter. Eventuella restriktioner och åtgärder som behövs för att säkerställa lämpligheten 
ska redovisas i planbeskrivningen och regleras med planbestämmelser på plankartan. 

Kommentar 

1.1 Kommunen noterar detta. Efter detaljplanens granskningsskede har platsspecifika 
utredningar tagits fram för dagvatten (PM Dagvatten Pärlans förskola av Bjerking daterad 
2022-11-21), buller (PM Buller Förskolan av Structor Akustik daterad 2022-09-21) och 
geoteknik (Projekterings PM Geoteknik av Bjerking daterad 2022-09-27, reviderad 2022-
10-12) och en Markteknisk undersökningsrapport av Bjerking daterad 2022-09-27. I 
svarspunkterna nedan 1.2 – 1.8, beskrivs hur utredningarna beaktats i planarbetet för att 
tillgodose Länsstyrelsens granskningssynpunkter.     

1.2 I ovannämnda dagvattenutredning av Bjerking, har åtgärdsförslag tagits fram både för rening 
och fördröjning av dagvatten lokalt inom planområdet. Beräkningar visar att om dessa 
åtgärdsförslag tillämpas i detaljplanens genomförandeskede så innebär detta att 
miljökvalitetsnormerna (MKN) för Mälaren-Görväln inte riskeras att överskridas. 
Detaljplanen har därmed utformats med utgångpunkt i dessa dagvattenåtgärder vilket 
säkerhetsställer att dagvatten som uppstår inom planområdet inte medför en ökad belastning 
för varken Tibbledammen eller Mälaren-Görväln. Planbeskrivningen har även uppdaterats 
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med text och illustrationer om hur dagvattenåtgärderna har beaktats och implementerats i 
detaljplanens utformning.  

1.3 Syftet med den dagvattenutredning som Bjerking har upprättat har varit att undersöka och 
redogöra för föroreningsbelastningen från planområdet före och efter exploatering, vilken 
dagvattenvolym som kan uppstå inom planområdet med anledning av hårdgjorda ytor samt 
utifrån detta ta fram åtgärdsförslag för dagvattenhantering. Dagvattenåtgärderna tar också 
utgångspunkt i hur dagvattnet ska renas och fördröjas lokalt inom planområdet för att 
förbättra möjligheterna till att uppnå miljökvalitetsnormerna (MKN) hos recipienten 
Mälaren-Görväln. Det innebär att åtgärdsförslagen på rening har relaterats till det behov av 
minskad belastning på kvalitetsfaktornivå som finns i vattenförekomst Mälaren-Görväln.  

Beräkningar i dagvattenutredningen visar att om de föreslagna dagvattenåtgärderna 
implementeras i detaljplanens genomförandeskede, så kommer samtliga beräknade mängder 
föroreningsämnen att minska jämfört med idag (se Föroreningsberäkningar i 
planbeskrivningen alternativt Bilaga 2 – föroreningsberäkningar i PM Dagvatten Pärlans 
Förskola). Detta innebär att föroreningsbelastningen mot Mälaren-Görväln minskar vilket 
ökar möjligheterna för Mälaren-Görväln att uppnå MKN.  

I dagvattenutredningen samt i planbeskrivningen redovisas beräkningarna på volymen 
dagvatten, vilka föroreningar (ämnen) samt föroreningsmängd som kan uppstå inom 
planområdet med anledning av planförslagets två olika föreslagna ändamål, förskola eller 
bostad. De två olika föreslagna ändamålen får inte förekomma samtidigt inom planområdet. 
Separata åtgärdsförslag för dagvattenhanteringen har tagits fram i och med att det för 
ändamålet förskola tillåts större byggrätt (motsvarande mer hårdgjord yta). 
Flödesberäkningarna för dagvatten visar på att den föreslagna exploateringen för båda 
ändamålen medför högre dagvattenflöden och föreningsbelastning om inte åtgärder vidtas. 
Vilket är en konsekvens av att mer hårdgjord yta tillkommer samt att flödesberäkningarna 
gjorts klimatanpassade.  

Klimatanpassning innebär att klimatfaktor 1,25 inkluderats i flödesberäkningar både för 100 
års-regn och 20 års-regn, se mer utförlig beskrivning i PM Dagvatten Pärlans Förskola. 
Detta innebär att dagvattenåtgärder för både fördröjnings- och rening behöver regleras i 
detaljplanen samt tillämpas i genomförandeskedet, - motsvarande att planen inte medför att 
miljökvalitetsnormer (MKN) riskeras att överskridas.  

Fortsättningsvis har förslagen på dagvattenåtgärder även gjorts i enlighet med Upplands-Bro 
riktlinjer, vilket innebär att 20mm dagvatten från hårdgjorda ytor ska renas och fördröjas 
inom planområdet med en mer långtgående rening än sedimentation. För ändamålet förskola 
föreslås gröna tak, regnväxtbäddar samt ett gräsbeklätt makadamdike för att nå den totala 
fördröjnings- och reningsvolymen om ca 13 m3 dagvatten som krävs för att nå åtgärdsnivån, 
att fördröja och rena 20 mm för alla hårdgjorda ytor. För ändamålet bostad föreslås också 
fördröjning samt rening av dagvatten i makadamdike samt regnväxtbäddar med en total 
fördröjningsvolym om ca 11 m3 för att vara i enlighet med åtgärdsnivån. 

För att fördröja ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,25 för den planerade exploateringen för 
ändamålet förskola krävs en total fördröjning om 8,8 m3 till ett befintligt 100-flöde utan 
klimatfaktor. Vid fördröjning av 20 mm regn från hårdgjorda ytor inklusive klimatfaktor 
fördröjs 13,2 m3 och motsvarar därmed mer än nödvändigt för att undvika ett ökat flöde från 
planområdet vid ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,25. Detta redovisas i tabell 8 i 
planbeskrivningen. 

För ändamålet bostadsändamål krävs i stället en mindre total fördröjningsvolym på cirka 
11,2 m3, se tabell 9 i planbeskrivningen. För att fördröja ett 100-årsregn inkluderat 
klimatfaktor 1,25 för den planerade tillbyggnaden av bostäder krävs en fördröjning på 5,7 m3 
till befintligt 100-årsflöde utan klimatfaktor. Vid fördröjning av 20 mm från hårdgjorda ytor 
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fördröjs 11,2 m3 och motsvarar därmed mer än nödvändigt för att undvika ett ökat flöde från 
planområdet vid ett 100-årsregn inkluderat klimatfaktor. 

1.4 Se svaret i punkt 1.3 ovan. I dagvattenutredningen av Bjerking visar resultatet av 
föroreningsberäkning efter föreslagna åtgärder för dagvattenhantering på en minskad 
föroreningsbelastning efter exploatering se PM Dagvatten Bilaga 2 i PM Dagvatten Pärlans 
förskola. Planbeskrivningen har uppdaterats med dessa beräkningar som visar att om 
dagvattenåtgärdsförslagen implementeras i detaljplanens genomförandeskede så kommer 
volymen dagvatten (se svar i 1.3 ovan) och föroreningsmängden att minska. Motsvarande att 
detaljplanen inte medför en negativ belastning för sin omgivning. I plankartan har 
planbestämmelser införts som säkerhetsställer att tillräcklig yta, djup, omfattning och 
utformning för dagvattenåtgärderna (makadamdike, regnväxtbäddar, vegetationsklädd 
takyta och genomsläpplig mark) efterföljs i planens genomförandeskede. Baserat på detta 
bedömer kommunen att planförslaget inte kommer påverka möjligheten negativt eller 
försvåra att följa MKN på kvalitetsfaktorsnivå för Mälaren-Görväln.  

1.5 Den översiktliga bullerkarteringen av Norconsult daterad 2022-01-28 har bytts ut mot en 
platsspecifik bullerutredning av Structor (PM Buller Förskolan daterad 2022-09-21). 
Beräkningar enligt bullerutredningen av Structor visar att planförslaget inte riskerar att 
miljökvalitetsnormer för buller överskrids eller människors hälsa att påverkas negativt. 
Ekvivalenta ljudnivåer och maximala ljudnivåer klaras både för ändamålet bostäder och 
förskola enligt de riktvärden för vägtrafikbuller som tillämpas som bedömningsgrunder i 
planförslaget samt i den platsspecifika bullerutredningen. Detta beror huvudsakligen på att 
omkringliggande vägar har en liten mängd trafik och är reglerade med låga 
hastighetsgränser tillika ett farthinder på Skyttens väg. Omfattande trafikbullerstörningar 
kan således inte uppkomma. Trafiken påverkar därtill endast planområdets norra del 
beläget intill Skyttens väg, och denna del planeras endast för tillfällig vistelse som angöring, 
parkering eller avfallshantering. En tyst och bullerfri sida erhålls inom majoriteten av 
planområdet eftersom de befintliga byggnaderna är nära placerade Skyttens väg och ger en 
skärmande effekt mot buller enligt beräkningar. Det är endast den södra delen av 
planområdet (söder om befintlig bebyggelse) som är planerad att användas för längre 
vistelse motsvarande förskolegård eller uteplats för bostadsändamål. 

Efter planens granskningsskede har plankartan och planbeskrivningen omarbetats och 
uppdaterats med planbestämmelser och motivering baserat på den platsspecifika 
bullerutredningen samt efter Länsstyrelsens granskningsyttrande tillika de rådgivande 
synpunkterna som framförts av Länsstyrelsen i dialog med kommunen (efter 
granskningsskedet). Riktvärden för buller uppnås för planerad markanvändning 
motsvarande befintlig situation, föreslagen exploatering (tillbyggnad) samt eventuell 
nybyggnation både för ändamålet förskola eller bostad - genom nödvändig reglering med 
planbestämmelser (möjliggörandet för uppförandet av bullerskärm vid behov, placering av 
huvudbyggnads långsida mot gatan, bestämmelse om parkering) samt upplysning om 
riktvärden för buller i plankartan. För mer utförlig beskrivning om hur riktvärden för buller 
har beaktats i detaljplanen så att människors hälsa inte ska ta skada, se planbeskrivning och 
den bullerutredning som upprättats av Structor.  

1.6        Se svaret i punkt 1.5 ovan. Plankartan har uppdaterats med nödvändiga planbestämmelser 
kring bullerhantering och i planbeskrivningen finns en motivering av dessa. I och med att 
riktvärden för buller klaras enligt bullerutredningen så har tidigare förslag i 
planbeskrivningen ”tilläggsisolering av gatufasad och orientering av bostads- och vilorum 
mot tyst sida för att uppnå en godtagbar ljudmiljö för förskolan och bostäderna.” tagits 
bort. 

1.7        I Projekterings PM Geoteknik av Bjerking, har markens förutsättningar inom planområdet 
undersökts utifrån Länsstyrelsens granskningssynpunkter - motsvarande parametrar som 
jordens beskaffenhet och hållfasthet, lerans utbredning och mäktighet samt släntens lutning. 
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Utifrån detta har Bjerking sedan bedömt markens lämplighet utifrån planerad 
markanvändning/exploatering samt dess tillkommande last. Baserat på utredningens resultat 
har Bjerking bedömt den planerade exploateringen/markanvändningen i detaljplanen som 
lämplig. Enligt Bjerking så finns det inga geotekniska risker som ras, skred och erosion samt 
sättningar eftersom leran inom planområdet är begränsat samt av en mycket fast 
beskaffenhet. Släntens lutning som är beräknad till som störst 6 grader är för liten för att 
orsaka risk för skred. För att skred skall kunna inträffa behöver lera/silt av sämre 
beskaffenhet och större mäktigheter förekomma kombinerat med en större höjdskillnad.   

Gällande sättningar så konstateras att den primära undergrunden i planområdet utgörs av 
berg och morän, vilket innebär att marken inte är känslig för tillskottslast. Framförallt då 
förekommande lera är av torrskorpekaraktär och av ringa mäktighet innebär att förväntade 
sättningar vid belastningsökning blir mycket små. I och med att den föreslagna utbyggnaden 
för förskola eller bostad är begränsad till mindre byggnader så blir tillkommande laster på 
marken också liten. Dessutom så får inte bostad eller förskola förekomma samtidigt inom 
planområdet vilket medför att bara en mindre tillbyggnad kan uppföras. Se mer utförlig 
beskrivning i planbeskrivningen och i framtagen geoteknisk utredning - Projekterings PM, 
Geoteknik av Bjerking. I dessa handlingar anges också föreslagen grundläggningsmetod för 
byggnaden. Inför bygglovsskedet ansvarar sedan exploatören för att eventuella ytterligare 
geotekniska utredningar utförs. 

1.8         Se svaret ovan i punkt 1.7. Utifrån utredningen Projekterings PM, Geoteknik av Bjerking, så 
bedömer kommunen att marken är lämplig för dess föreslagna användning (tillbyggnad av 
förskola eller bostad) utifrån geotekniska risker. I Projekterings PM Geoteknik anges 
rekommendationer om att markytor bör vara beklädda med växter i så stor omfattning som 
möjligt för att inte orsaka erosion, samt att extremväder i form av skyfall behöver beaktats i 
detaljplanens dagvattenhantering. I framtagandet av detaljplanen har dessa 
rekommendationer beaktats och i plankartan har bestämmelser införts som reglerar 
förutsättningarna för att en tillräcklig dagvattenhantering ska finnas, att den skogsklädda 
delen av planområdet endast får bebyggas med lekställningar, utrustning m.m. samt att 
marken ska utformas så att stående vatten vid skyfall inte kan ansamlas där sådan risk finns. 
Planbestämmelser om genomsläpplig markyta har även införts i så stor utsträckning som 
möjligt för att tillvarata på de rekommendationerna. Kommunen bedömer därmed utifrån 
svar 1.7 och 1.8 att Länsstyrelsens granskningssynpunkter gällande geotekniska risker har 
inarbetats i detaljplanen så att marken inom planområdet nu är lämplig utifrån de 
föreslagna användningarna och tillkommande exploatering. 

 

 

2  Lantmäteriet  inkom 2022-07-08  

2.1 Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade bl.a. 2022-06-07 (plankarta) och 2022-
06-14 (planbeskrivning)) har följande noterats:   

2.2 På plankartan redovisas beteckningen e5, det saknas dock en sådan bestämmelse bland 
planbestämmelserna. 

2.3 Vad är intentionen med att använda/lägga ut en kombinerad administrativ och egenskapsgräns i 
plankartan? Avses bestämmelsen a1 avgränsas av den avsedda gränsen? Det tycks dock i sådant 
fall saknas redovisning av bestämmelsen (a1) på plankartan. 

2.4 Kommunen ska enligt 4 kap. 21 § PBL ange vilken genomförandetid som gäller för 
detaljplanen. I den aktuella detaljplanen (på plankartan) saknas uppgift om detta, dock återfinns 
uppgift om genomförandetid i planbeskrivningen. Information om vilken genomförandetid som 
gäller bör tydligt framgå av detaljplanens redovisning, varför plankartan föreslås kompletteras 
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med uppgift om detta alternativt en administrativ bestämmelse (beroende av vilka föreskrifter 
och/eller allmänna råd som tillämpats). 

2.5  Redovisningen (illustrationen) av inmätta skyddsvärda träd kan uppfattas som något svår att 
tyda på plankartan. Detta kan behöva ses över. 

Kommentar 

2.1 Kommunen noterar detta.   

2.2 I granskningsskedet fanns inte beteckning e5 med. Efter detaljplanens granskningsskede har 
dock beteckning e1 gällande tillåten byggrätt för förskolans huvudbyggnad omformulerats och 
bytts ut till två planbestämmelser som motsvarar beteckning e2  och e5. 

2.3 I planbeskrivningen på sida 18 har detta motiverats utförligt. Intentionen med att lägga en 
kombinerad administrativ och egenskapsgräns på en del av korsmarken är för att särskilja vilka 
inmätta träd som får fällas och inte får fällas. De 16 stycken inmätta träd (illustrerade med 
grön färg på plankartan) som finns inom egenskapsområdet på korsmark där bestämmelserna 
n3, n8 och a1 gäller får inte fällas. De 2 stycken tallar som ligger utanför detta område men på 
korsmark får fällas (illustrerade med grundkartans gråa färg). Bestämmelsen n3 och a1 ska 
också komplettera varandra samt tydligt visa vilka träd som omfattas av fällningsförbud.   

2.4 Både i plankartan och i planbeskrivningen står genomförandetiden angiven till 5 år. 

2.5 Kommunen noterar detta och har justerat illustrationen av skyddsvärda tallar till en grön färg. 

 

 

3 Trafikverket  inkom 2022-06-27  

3.1 Trafikverket har granskat remisshandlingarna och har inget att erinra mot att ärendet prövas 
positivt. 

 

Kommentar 

3.1 Kommunen noterar detta.   

 

 

Kommunala nämnder 
 

4 Tekniska nämnden   inkom 2022-06-25 

4.1 Tekniska nämnden beslutar att anta Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut som sitt eget 
och överlämna det till Kommunstyrelsen.  

4.2 I övrigt innehåller yttrandet avseende detaljplaneförslaget för projektet samråds- och 
granskningsskede sammanfattande beskrivning av projektet.  

4.3 Samhällsbyggnadskontoret hänvisar till den barnkonsekvensanalys som tagits fram i arbetet 
fram i arbetet med framtagande av detaljplanen. 

4.4 Angöringsyta för föräldrar i samband med hämtning/lämning kan möjliggöras genom lokal 
trafikföreskrift om korttidsparkering på Skyttens väg, efter ansökan från förskolan, direkt väster 
om planområdet. Det finns dock ingen vägficka anlagd där idag. Ytterligare parkeringsplatser 
som förskolan kräver kan endast anläggas inom fastigheten. 
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4.5 På grund av eventuellt utökat kapacitetsbehov för vatten och avlopp behöver de befintliga 
huvudledningarnas och servisledningarnas kapacitet utredas. 

4.6 Detaljplanen ska även ta hänsyn till dagvattenhanteringen och eventuella behov av 
dagvattenutredning om det inte anses finnas behov av en utredning så måste en lokal 
dagvattenhantering beskrivas i linje med Kommunens krav gällande fördröjning av dagvatten. 
Observera att detaljplanen inte får tillföra ytterligare dagvatten utanför detaljplanen. 

 

Kommentar 

4.1 Samhällsbyggnadskontoret noterar detta.  

4.2 Samhällsbyggnadskontoret noterar detta.  

4.3 Samhällsbyggnadskontoret noterar detta. 

4.4 Samhällsbyggnadskontoret notera detta. Planbeskrivningen har uppdaterats enligt Tekniska 
nämndens synpunkt. Förskolan är också informerad om att de behöver skicka in en ny 
ansökan om Lokal Trafikföreskrift för korttidsparkering till kommunen. Om tomten inte 
rymmer både parkeringsytor och friytor för barn, ska enligt PBL 8 kap 9§ i första hand 
friyta anordnas. Ytan inom planområdets norra del är begränsad och ska möjliggöra för 
angöring- och varumottagning, parkering för bil och cykel samt avfallshantering. Den norra 
delen av planområdet ska även möjliggöra för ett makadamdike. Detaljplanen möjliggör för 
minst 3 parkeringsplatser (varvid en är för rörelseförhindrade) och minst 5 
cykelparkeringar.  

4.5 Samhällsbyggnadskontoret notera detta. En utredning av ledningarnas kapacitet har därför 
tagits fram av FRONT VSS, se Utredning av huvudledningar för vatten och spillvatten, 
daterad 2022-09-27, reviderad 2022-11-18. Denna har granskats och godkänts av 
kommunens VA-enhet. I utredningen redovisas vad som kommer att göras under 
projekteringsskedet för eventuell utbyggnation av förskoleverksamheten eller för ändamålet 
bostäder.  

4.6 Se (kommunens) svar ovan i punkt 1.2-1.4 och ändringarna i planförslaget nedan. 
Detaljplanen har omarbetats efter en framtagen dagvattenutredning av Bjerking PM 
dagvatten Pärlansförskola, daterad 2022-11-21. Dagvatten som uppstår med anledning av 
föreslagen markanvändning och exploatering i detaljplanen kommer att fördröjas och renas 
lokalt inom planområdet i enlighet med kommunens krav. Förslagen på dagvattenåtgärder 
ligger till utgångspunkt för planförslagets utformning. Dagvattnet från planområdet kommer 
att fördröjas och renas genom en vegetationsklädd takyta (förskole-tillbyggnaden), 
regnväxtbäddar samt ett gräsbeklätt makadamdike. Dagvattenåtgärdsförslagen för 
ändamålet förskola uppfyller tillsammans den totala fördröjnings- och reningsvolymen om 
cirka 13 m3 dagvatten, som krävs för att fördröja och rena 20 mm för alla hårdgjorda ytor. 
Likande dagvattenåtgärder föreslås för bostadsändamål och dagvattenåtgärderna innebär 
en total fördröjningsvolym om ca 11 m3. 

 

Övriga remissinstanser 
5 E-on Energidistribution AB  inkom 2022-06-21 

5.1 E.ON Energidistribution AB har tagit del av inkomna handlingarna i ovan rubricerat ärende och 
har inget att erinra. 

 

Kommentar 

5.1 Kommunen noterar detta. 
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6 Region Stockholm, Trafikförvaltningen   inkom 2022-07-06 

6.1 Region Stockholm har inga synpunkter på planförslaget. 

Kommentar 

6.1  Kommunen noterar detta. 

 

7 Svenska Kraftnät  inkom 2022-06-29 

7.1 Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har inga synpunkter. 

Kommentar 

7.1 Kommunen noterar detta. 

 

 

 

 

Resultat av granskningen  
Ändringar i planförslaget 

Följande revideringar har gjorts i detaljplaneförslaget efter granskningen: 

 

Plankartan 

• I bestämmelse för ”Användning av mark och vatten, Kvartersmark” har användningarna 
Förskola och Bostad slagits samman till en och samma beteckningsruta (anvädningsruta). 
Följande mening ”Förskola och bostad får inte förekomma samtidigt” har också införts. 

• En egenskapsgräns har lagts till som delar av plankartans byggrätt för förskola och bostad i 
två olika egenskapsytor (områden). Byggrätt för förskola medges inom de båda 
egenskapsytorna. Byggrätt för bostad medges endast inom en av egenskapsytorna. 

• Egenskapsbestämmelsen (e6) om att huvudbyggnad för bostad inte får uppföras, har införts 
inom den egenskapsytan som är tänkt att endast ge byggrätt för ändamålet förskola. Detta för 
att detaljplanen inte ska ge för stor byggrätt för bostadsändamål. 

• Byggrätt för huvudbyggnad av ändamålet förskola har minskats med 10 m2 byggnadsarea. 
• Byggrätt för komplementbyggnad av ändamålet bostad och förskola har minskats. 
• För att den planerade förskoletillbyggnaden bättre ska smälta samman med den karaktär av 

skog, vegetation och natur som finns i den södra delen av planområdet har följande 
utformningsbestämmelse (f4) Takytan ska vara vegetationsklädd, införts. 
 

• En egenskapsgräns har lagts till i plankartans norra del så att förutsättningar skapas för att 
kunna tillgodose behovet av en tillräcklig dagvattenhantering. Yta behövs reserveras för 
makadamdike och möjlighet för markytan att infiltrera dagvatten genom att markytan hålls 
genomsläpplig.  

• Följande egenskapsbestämmelser har också införts gällande dagvattenhanteringen;       
(n2) Makadamdike med en minsta bredd på 0,5 meter och ett djup på minst 1 meter ska finnas 
längs med planområdesgräns. 
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(n4) Makadamdike med en minsta bredd på 0,5 meter och ett djup på minst 1 meter ska finnas 
längs med den västra planområdesgränsen. Minsta totala sammanlagda yta för n2 och n4 ska 
utgöra 26m2.  
(n5) Regnbäddar ska uppföras intill byggnader med en minsta sammanlagd fördröjningsyta på 
34m2 och minsta djup på 7 cm. Gäller ändamålet förskola.  
(n6) Regnbäddar ska uppföras intill byggnader med en minsta sammanlagd fördröjningsyta på 
34m2 och minsta djup på 10 cm. Gäller ändamålet bostad.  

• För att inte riskera att vatten vid skyfall ska bli stående söder om planerad förskoletillbyggnad 
är denna egenskapsbestämmelse tillagd; (n7) Markens höjdsättning ska utformas så att 
dagvatten ej blir stående intill byggnader. 

• För att möjliggöra för infiltration inom planområdet har egenskapsbestämmelser om att 
markytan ska vara genomsläpplig införts, motsvarande egenskapsbestämmelse (n8) Markytan 
ska vara genomsläpplig och (n9) Minst 50% av markytan ska vara genomsläpplig.  
 

• En upplysning om vilka riktvärden avseende buller som ska tillämpas i detaljplanen har 
införts; ”Riktvärden enligt Riksdagens infrastrukturproposition för bostadsändamål och 
Naturvårdsverkets riktvärden för nybyggnation av förskola ska följas.” 

• Bestämmelsen (m1) som reglerar uppförandet av bullerskärm har delats upp till två separata 
bestämmelser; (m1) och (m2) samt fått en högsta höjd. 

• En bestämmelse om placering för huvudbyggnad har införts ”Byggnaden ska placeras med en 
byggnadens långsidor mot gatan. Gäller huvudbyggnad.”  

• Färgen på de skyddsvärda tallarna som inte får fällas har illustrerats med en grön färg för att 
bli tydligare. De andra träden som får fällas är gråfärgade som grundkartans text, linjer och 
symboler. 

• Bestämmelsen om att ”Attefallsreglerna” enligt 9 kap PBL får inte tillämpas har tagits bort. 
Detta eftersom det inte finns en tillräcklig stark motivering för att tillämpa bestämmelsen i 
denna detaljplan. Miljön inom planområdet och planområdets omgivande miljö har inte 
utpekats som ett av kommunens högsta värdefulla naturområde. Planområdets södra del tillhör 
ett naturområde utpekad att tillhöra SIS-standarden klass 3, där klass 1 är den högsta angivna 
klassen. Därmed finns inget lagstöd att i plankartan använda ett förbud eller en bestämmelse 
om utökad lovplikt mot att Attefallsbyggnader får uppföras. En åtgärd som uppförandet av ett 
så kallat Attefallshus är undantagna från den lagreglerade lovplikten. Dock finns 
bestämmelser i plankartan som under vissa förutsättningar reglerar att tallarna inte får fällas 
och syftar således till att bevara tallarna så långt som möjligt.  
 

• Följande beteckningar för egenskapsbestämmelser på plankartan har efter granskningsskedet 
ändrats;  
 (e1) har delats in till (e2) och (e5) 
 (e2) har ändrats till (e4) 
 (e4) har ändrats till (e7)  
 (n2) har ändrats till (n9)  
 (b2) har ändrats till (n8)  
Höjdsymbol för komplementbyggnad har bytts till bokstavsbestämmelsen/beteckning (e1). 
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Planbeskrivningen 

• Textavsnitten som behandlar miljökvalitetsnormer för vatten och dagvatten – teknisk 
försörjning har kompletterats med beräkningsresultat från den upprättade 
dagvattenutredningen samt föreslagna dagvattenåtgärder. 

• Textavsnittet som behandlar risk för störningar och buller har uppdaterats och kompletterats 
med resultat av den upprättade bullerutredningen, samt hur resultatet ska beaktas i 
detaljplanen med hänsyn till de riktvärden som gäller för buller. Motivering av nödvändiga 
planbestämmelser för att begränsa bullerstörningar samt upplysning om vilka riktvärden som 
gäller för buller har likaså uppdaterats samt lagts till. 

• Textavsnittet som behandlar risk för ras, skred eller erosion har uppdaterats med resultatet av 
den Geotekniska utredningen.  

• Genomförandebeskrivningen i planbeskrivningen har uppdaterats efter de ändringar som skett 
i plankartan samt efter de punkter som nämnts ovan i planbeskrivningen. 
 

Utöver ovan nämnda revideringar har mindre redaktionella ändringar tillkommit. Kontoret bedömer att 
de kompletteringar och revideringar som gjorts efter granskning är av så begränsad omfattning att en 
ny granskning av planförslaget inte behöver göras. 

 

 

Underlagsmaterial 
• Kopior av inkomna synpunkter under granskning.  

• Samrådsredogörelse, daterad 2022-10-06  

• Kopior av inkomna synpunkter under samrådet 

 
 

Materialet går att beställa från kommunen. 

 

 

 

Upprättad 2022-12-16 av 

Plan- och exploateringsenheten, Samhällsbyggnadskontoret 

 

Tove Carlsson                           

Chef Plan- och exploateringsavdelningen     

 

Linnea Rosenberg 

Planarkitekt   

 

Sofi Tillman      

Exploateringsingenjör   
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Datum
2022-08-26

Beteckning
402-33334-2022
 

Enheten för bostäder och fysisk planering
Amr Balah

Upplands-Bro Kommun
Dnr: KS 15/0383
kommunstyrelsen@upplandsbro.se

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats
Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22  Stockholm

Regeringsgatan 66 010-223 10 00
Fax
010-223 11 10 

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

Detaljplan för Pärlans Montessoriförskola (Ekhammar 4:405 
m.fl.)i Upplands-Bro kommun

Bakgrund
Länsstyrelsen har tagit emot rubricerad detaljplan för granskning. Detaljplanen 
syftar till att tillåta förskoleverksamhet, utöka byggrätten inom fastigheten samt 
lägga till ytterligare friyta till fastigheten. Länsstyrelsens yttrande utgår från 
innehållet i 5 kap. 22 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsen bedömer utifrån ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL att 
kommunen inte har visat att planförslaget uppfyller krav avseende frågor som rör 
miljökvalitetsnormer för vatten samt hälsa och säkerhet avseende buller och risk 
för ras och skred.

Ingripandegrunder enligt 11 kap. 10 § PBL

Miljökvalitetsnormer för vatten (MKN)
Kommunen redogör för att LOD-lösningar ska anläggas inom planområdet med 
20 mm fördröjning, men att reningen av dagvatten från planområdet kommer ske i 
Tibbledammen. I kommunens dagvattenplan (Dagvattenplan, Upplands-Bro 
kommun, antagen den 15 juni 2022) beskrivs att den befintliga reningen i 
Tibbledammen inte är tillräcklig och att situationen behöver utredas på en 
övergripande nivå för att säkerställa att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas.

Vidare redogör kommunen inte för föroreningsbelastningen från planområdet före 
exploatering eller för vilken rening som förväntas i Tibbledammen. Den 
förväntade reningen relateras inte heller till det behov av minskad belastning på 
kvalitetsfaktornivå som finns i mottagande vattenförekomst Mälaren-Görväln. 
Utifrån planhandlingarna kan Länsstyrelsen därför inte bedöma hur ett 
genomförande av den aktuella detaljplanen påverkar möjligheten att följa MKN.

I planhandlingarna behöver det framgå att planförslaget inte kommer att påverka 
möjligheten att följa MKN på kvalitetsfaktorsnivå samt framgå hur kommunen 
gjort den bedömningen.
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Hälsa och säkerhet 
Buller
Kommunen har inte tagit fram en platsspecifik bullerutredning i samband med 
planarbetet utan hänvisar till den översiktliga bullerkarteringen (Norconsult, 
2022-01-28). Den översiktliga bullerkarteringen visar att en del av gatufasaden på 
befintlig byggnad utsätts för nivåer över rekommenderade riktvärden 
(Infrastrukturpropositionen 1996/97:53). 
I planbeskrivningen föreslår kommunen bullerdämpande åtgärder i form av 
bullerskärmar, tilläggsisolering av gatufasad och orientering av bostads- och 
vilorum mot tyst sida för att uppnå en godtagbar ljudmiljö för förskolan och 
bostäderna. Länsstyrelsen konstaterar att föreslagna bullerdämpande åtgärder inte 
har säkerställts på plankartan. Kommunen behöver reglera dessa åtgärder med 
planbestämmelser på plankartan.

Risk för ras och skred
Av plankartans höjdkurvor framgår att höjdskillnaden inom planområdet är 
mellan + 18,0 meter till +14,5 meter. Utifrån redovisade underlag går det inte att 
ta ställning till hur pass stor del av slänten som utgör lera, dess mäktighet och 
vilken lutning den har. Kommunen behöver motivera markens lämplighet utifrån 
jordens hållfasthet och de laster som den planerade markanvändningen medger. 
De geotekniska riskerna ska också bedömas utifrån ett förändrat framtida klimat. 

I detaljplanen ska det vara klarlagt om markanvändningen är lämplig utifrån 
geotekniska aspekter. Eventuella restriktioner och åtgärder som behövs för att 
säkerställa lämpligheten ska redovisas i planbeskrivningen och regleras med 
planbestämmelser på plankartan. 

Medverkande i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef Tatjana Joksimović med planhandläggare Amr 
Balah som föredragande. I den slutliga handläggningen har också jurist Susanne 
Martin och samordnare Lisa Palmér medverkat.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.  

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd 
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SAMMANFATTNING 
Bjerking AB har på uppdrag av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden utfört en dagvattenutredning 

för planområdet Ekhammar 4:405 m.fl i Kungsängen i Upplands-Bro kommun. Utredningen har 

gjorts enligt Upplands-Bro kommuns checklista för dagvattenutredningar. Syftet med 

dagvattenutredningen är att visa de förändringar den planerade exploateringen innebär för 

dagvattenflöden samt föroreningsinnehåll. Utredningen ska visa på dagvattenåtgärder samt 

åtgärder för hantering av skyfall inom fastigheten med mål att exploateringen inte ska medföra 

negativa konsekvenser för vare sig fastigheten, planområdet, dagvattenrecipienterna eller för 

omkringliggande mark. 

Planområdet består idag av en förskola med hårdgjorda tak- och gårdsytor samt ett grönt 

skogsparti. Inom planområdet planeras en tillbyggnation av befintlig förskola alternativt att 

detaljplanen ska möjliggöra för bostäder. På grund av detta har två alternativa situationsplaner 

använts, Alternativ 1 för förskoleverksamhet respektive Alternativ 2 för bostadsändamål. 

Planområdet avvattnas till recipienten Mälaren-Görväln. Exploateringen beräknas medföra ett 

ökat dagvattenflöde samt föroreningsinnehåll från planområdet om inga åtgärder för fördröjning 

eller rening av dagvatten vidtas. För att inte öka flödesbelastningen i ledningsnätet eller 

föroreningsbelastningen till recipienten föreslås fördröjande och renande dagvattenåtgärder 

inom fastigheten. Åtgärderna syftar till att förbättra möjligheterna till att uppnå 

miljökvalitetsnormerna (MKN) hos recipienten. Åtgärder föreslås genom lokalt 

omhändertagande av dagvatten (LOD). För Alternativ 1 föreslås gröna tak, regnväxtbäddar 

samt ett gräsbeklätt makadamdike för att nå den totala fördröjnings- och reningsvolymen om ca 

13 m3 dagvatten som krävs för att nå åtgärdsnivån, att fördröja och rena 20 mm för alla 

hårdgjorda ytor. För Alternativ 2 föreslås också fördröjning samt rening av dagvatten i 

makadamdike samt regnväxtbäddar med en total fördröjningsvolym om ca 11 m3för att vara i 

enlighet med åtgärdsnivån. 

Efter exploatering inom fastigheten och med föreslagna åtgärder för dagvatten uppnås 

erforderlig fördröjningsvolym och föroreningsinnehållet beräknas att minska till recipienten. 

Planen bedöms därför inte försvåra för recipienten att uppnå MKN utan i stället förbättra 

situationen då föroreningsinnehållet beräknas minska efter exploatering med föreslagna 

åtgärder jämfört med idag för både Alternativ 1 och 2. 

Då högre belägna fastigheter och skogsmark intill planområdet avrinner via planområdet 

behöver de naturliga avrinningsvägarna som finns säkerställas för att undvika att skapa problem 

med stående vatten. Höjdsättningen av marken behöver därför medföra att det rinnstråk som 
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rinner in från öst fortsatt kan avledas utan att bli stående inom planområdet. Markens lutning 

kring tillbyggnaden i Alternativ 1 rekommenderas till ca 2 % för att möjliggöra vidare avledning 

runt den planerade tillbyggnaden och för att undvika att vatten blir stående vid gränsen mellan 

befintlig byggnad och tillbyggnad.  
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1 Uppdrag och syfte 

Bjerking har på uppdrag av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB Norden) tagit fram en 

dagvattenutredning i samband med detaljplan för fastigheten Ekhammar 4:405 m.fl. i 

Kungsängen, Upplands-Bro kommun. Utredningen omfattar planområdet på ca 0,23 ha som i 

dagsläget består av en förskola samt ett skogsparti, se figur 1. Förskoleverksamheten har idag 

ett tillfälligt bygglov och syftet med detaljplanen är att det ska bli permanent samt att utöka 

byggrätten och ta ytterligare mark i anspråk som gårdsyta.  

 
Figur 1. Planområdet markerat med röd stjärna i Kungsängen, norr om Stockholm. © Lantmäteriet 

Syftet med dagvattenutredningen är att skapa en helhetsbild av den nuvarande och framtida 

dagvattenhanteringen med avseende på avrinningsområden, mängd dagvatten och 

föroreningsinnehåll. Utredningen ska fungera som underlag till det framtida planarbetet och som 

stöd vid planering av framtida dagvattensystem inom området.  Utredningen och framtagna 

åtgärdsförslag följer Bjerkings hållbarhetslöfte för dagvatten (www.bjerking.se/vara-

tjanster/dagvatten). 

2 Underlag 

• Grundkarta inkl. höjdlinjer (GrundkartaEkhammar4405uppdat.dwg), erhållen 2022-08-
24 

• VA-ledningar (pdf), erhållen 2022-08-25 

• Situationsplan Alternativ 1 (DWG grundkarta_illustrationslinjer), erhållen 2022-08-30 

• Situationsplan Alternativ 2 (DWG Ny bostad 20221110), erhållen 2022-11-10 
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3 Riktlinjer för dagvattenhantering 

Upplands-Bro kommun har tagit fram en dagvattenpolicy som ska ligga till grund för 

dagvattenarbetet inom kommunen. Målet är att säkerställa att en långsiktigt hållbar 

dagvattenhantering ska nås. Policyn har formulerats i fem punkter: 

• Minska mängden föroreningar till kommunens vatten 

• Skapa robust och klimatanpassad dagvattenhantering 

• Bevara vattenbalansen 

• Berika bebyggelsemiljön 

• Långsiktigt hållbart genomförande 

Som ett komplement till dagvattenpolicyn finns även en checklista för dagvattenhantering1. 

Kommunen använder sig av en åtgärdsnivå som ska implementeras vid ny- och större 

ombyggnation. Åtgärdsnivån baseras på den åtgärdsnivå som Stockholm stad använder, denna 

är framtagen för att säkerställa att miljökvalitetsnormerna (MKN) för vatten kan uppnås. 

Åtgärdsnivån är framtagen utifrån att omhänderta 90 % av årsnederbörden och på så vis 

minska föroreningsbelastningen med 70-80 %. Nivån har bedömts möjliggöra för 

vattenförekomsterna i Stockholms stad att uppnå MKN.  

Enligt Upplands-Bro kommuns checklista ska lokalt omhändertagande av dagvatten ske. En 

våtvolym om 20 mm nederbörd från hårdgjorda ytor fördröjas och renas i ett dagvattensystem 

med en mer långtgående rening än sedimentation. Dagvatten ska i första hand infiltreras och i 

andra hand fördröjas innan vidare avledning. Öppna system ska väljas i första hand och om 

möjligt anläggas i serie för att öka reningseffekten. 

4 Områdesbeskrivning 

4.1 Recipient och statusklassificering  

Dagvatten från planområdet avrinner genom Gröna Dalen till Tibbledammen och därifrån vidare 

till Mälaren-Görväln. Gröna Dalen är en grön dalgång som löper i nordsydlig riktning öster om 

Kungsängen. Tibbledammen är en dagvattendamm i södra Kungsängen med syfte att rena 

dagvatten innan det släpps vidare till Mälaren. Mälaren-Görväln är klassad som en 

vattenförekomst enligt VISS om omfattas därmed av miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten. 

Mälaren-Görväln är klassad som en sjö och breder ut sig söder om planområdet, se figur 2, 

med en area på 73 km2.  

 
1 Checklista för dagvattenhantering, Upplands-Bro kommun, daterad 2021-05-19. 
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Figur 2. Planområdets placering i förhållande till recipienten Mälaren-Görväln. 

Vattenförekomsten har klassats enligt tabell 1 av VISS2. 

Tabell 1. Status och kvalitetskrav på Mälaren-Görvälns ekologiska och kemiska status. Klassning från 
Förvaltningscykel 3. 

Vattenförekomst: Mälaren-Görväln SE659044-160864   

Ekologisk: Dålig Otillfredsställande Måttlig God Hög Beslutad 

Status   X   2021-05-04 

Kvalitetskrav    X1  2021-12-20 

Kemisk: Uppnår ej god God Beslutad 

Status X  2019-11-15 

Kvalitetskrav  X 2021-12-20 

1 Tidsfrist till 2027  

4.1.1 Ekologisk status 

Mälaren-Görvälns ekologiska status har bedömts som måttlig med hög tillförlitlighet. 

Utslagsgivande miljökonsekvenstyp är miljögifter där status för särskilda förorenande ämnen 

(SFÄ) bedömts som måttligt för koppar. Kvalitetskravet är god ekologisk status till 2027. 

4.1.2 Kemisk ytvattenstatus 

Mälaren-Görvälns kemiska ytvattenstatus bedöms som uppnår ej god. Klassificeringen beror på 

att gränsvärden överskrids för de prioriterade ämnena PFOS, kadmium och 

kadmiumföroreningar, bly och blyföroreningar, antracen, tributyltenn (TBT), kvicksilver och 

polybromerade difenyleterar (PBDE). Kvalitetskravet är god kemisk ytvattenstatus med mindre 

 
2 Mälaren-Görväln - Sjö - VISS - VattenInformationsSystem för Sverige (lansstyrelsen.se) 2022-08-31 
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stränga krav för PBDE och kvicksilver, senare målår för PFOS satt till 2027 samt tidsfrist till 

2027 för antracen, kadmiun, bly samt TBT. 

4.1.3 Miljöproblem och påverkningskällor 

Risker för miljöproblem samt punktkällor till vattenförekomsten har identifierats. Bland dessa har 

ett reningsverk, urban markanvändning, jordbruk, enskilda avlopp samt hästgårdar identifierats 

som påverkningskälla för ökad övergödningsrisk. Högbytorps avfallsanläggning, ett flertal 

förorenade områden samt atmosfärisk deposition har identifierats som risk för ökade 

miljöproblem kopplade till miljögifter. 

4.2 Geoteknik, geohydrologi och grundvatten 

Marken inom planområdet består, enligt SGU:s jordartskarta, av glacial lera samt berg med ett 

tunt eller osammanhängande ytlager av morän, se figur 3. Generellt bedöms lera ha låg 

genomsläpplighet medan morän ovan berg har medelhög genomsläpplighet. Infiltration av 

dagvatten kan därmed vara svårt i områden med lera. 

Inga grundvattennivåer är mätta inom planområdet. 

 

Figur 3. Urklipp från SGU:s jordartskarta (1:25 000 - 1:100 000) inom planområdet. Planområdet är 
markerat i svart. 
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4.3 Föroreningssituation 

Enligt Länsstyrelsen3 förekommer inga potentiellt förorenade områden i nära anslutning 

nedströms planområdet. 

4.4 Närliggande skyddsområden för vatten/vattenskyddsområde 

Planområdet omfattas av Östra Mälaren vattenskyddsområde4 och dess skyddsföreskrifter5 då 

planområdet är beläget inom den sekundära skyddszonen. För dag- och dräneringsvatten gäller 

följande för primär och sekundär skyddszon: 

• Utsläpp av dagvatten från nya eller ombyggda hårdgjorda ytor där risk för 

vattenförorening föreligger, t.ex. större vägar, broar och parkeringsanläggningar, får inte 

ske direkt till ytvatten utan föregående rening. Dräneringssystem vid sådana 

anläggningar samt längs järnvägsspår ska vara försett med möjlighet till fördröjning och 

uppsamling i samband med t.ex. kemikalieolyckor. 

• Utsläpp av dag- och dräneringsvatten från befintliga vägar, broar, järnvägsspår, 

parkeringsanläggningar och dylikt får förekomma i den omfattning och utformning den 

har då dessa föreskrifter träder i kraft under förutsättning att den inte strider mot 

bestämmelserna i gällande miljölagstiftning. 

4.5 Markavvattningsföretag 

Öster om planområdet finns Ekhammar-Kyrkbyns df, detta båtnadsområde är enligt 

Länsstyrelsen6 upphävt och därför inte något som behöver tas hänsyn till.  

4.6 Befintlig och planerad markanvändning 

Marken inom planområdet består i dagsläget av: tak, parkering, gårdsytor och skogsmark. Inom 

gårdsyta inkluderas hårdgjord yta, gräs samt grus/sandytor. I söder består marken av 

skogsmark. Foton från platsbesök visas i figur 4. 

 
3 Länsstyrelsens WebbGIS, hämtat 2022-08-25 
4 Länsstyrelsens WebbGIS, hämtat 2022-08-25 
5 Östra Mälarens skyddsföreskrifter https://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/dokument/273392, hämtat 
2022-08-25 
6 Länsstyrelsens WebbGIS, hämtat 2022-08-25 
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Figur 4. Foton från förskolan vid platsbesök 2022-09-05. 

I samband med att den nya detaljplanen kommer fastighetens storlek utökas och marken 

planeras att kunna nyttjas för förskoleverksamhet alternativt bostadsändamål.  

För förskoleverksamheten, Alternativ 1, planeras att utöka byggnaden liksom fastighetens 

storlek. En utbyggnation av förskolebyggnaden planeras liksom ytterligare uthus. En del av 

skogspartiet i söder önskas tas i anspråk för att öka friytan. 

 För bostadsändamål, Alternativ 2, kommer också byggnadsarean utökas jämfört med 

dagsläget. Bostadsytan kommer utökas med en tillbyggnad, parkeringsytan har antagits 
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behållas och gårdsytan antas utgöras av blandad hårdgjord och icke hårdgjord mark. Befintlig 

och planerad markanvändning för respektive alternativ redovisas i tabell 2 samt figur 5.  

Fastigheten har delats in i två tekniska delavrinningsområden utifrån avledningen. Norra delen 

av fastigheten (TDARO 1) avrinner norrut mot brunn i gata och södra delen (TDARO 2) avrinner 

diffust västerut. Gränsen för planerad situation 1 har dragits utifrån antagandet att hela takytan 

på tillbyggnaden kommer avledas åt samma håll. 

 

Figur 5. Befintlig markanvändning (t.v.), planerad markanvändning Alternativ 1 (i mitten) samt planerad 
markanvändning Alternativ 2 (t.h.), Planområdet markerad med röd streckad linje. Blå linje markerar 
gränsen mellan TDARO 1 (norra delen) och TDARO 2 (södra delen) för respektive situation. 
 
Tabell 2. Befintlig och planerad markanvändning inom planområdet. Ytorna har avrundats. 

Markanvändning Befintlig [ha] Planerad Alternativ 1 [ha] Planerad Alternativ 2 [ha] 

Gårdsyta 0,06 0,05 0,06 

Parkering 0,01 0,01 0,01 

Skogsmark 0,14 0,13 0,14 

Takyta 0,03 0,04 0,03 

Totalt 0,23 0,23 0,23 

5 Avrinning 

5.1 Befintliga ytliga avrinningsområden och avrinningsstråk 

Lågpunkter, ytliga avrinningsområden och avrinningstråk har analyserats översiktligt i SCALGO 

LIVE, utifrån befintlig höjdsättning. I analysen tas inte trummor, ledningsnät eller infiltration i 

hänsyn till. Analysen är baserad utifrån ett skyfall motsvarande 50 mm, vilket är SMHI:s 

definition på ett skyfall7.  

 
7 Extrem nederbörd | SMHI, hämtat 2022-08-26 
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Analysen visar att hela planområdet ingår i samma ytliga avrinningsområde vid stora regn. 

Regnvattnet avrinner i svag nordvästlig riktning, se figur 6 samt Bilaga 1. Dagvattnet rinner ut 

från planområdet över den västra planområdesgränsen. Därifrån rinner det vidare mot Gröna 

Dalen till Tibbledammen och vidare mot recipienten Mälaren-Görväln. Analysen visar att 

lågpunkter där stående vatten kan ansamlas saknas inom planområdet men att rinnstråk 

passerar över planområdet från högre belägna fastigheter samt obebyggd naturmark. 

 
Figur 6. Modellering från SCALGO live som visar avrinningen vid 50 mm regn. Planområdet är markerad 
med en röd linje. Mindre justeringar av rinnvägar har gjorts efter platsbesök. Placering av förbindelsepunkt 
är ungefärligt utmarkerat med en svart cirkel. 

5.2 Befintligt ledningsnät och teknisk avrinning 

Det finns befintliga dagvattenledningar i anslutning till Ekhammar 4:405 placerade under 

Skyttens väg. Möjlighet till anslutning av dagvatten finns, då befintlig byggnad inom 

planområdet är anslutet till ledningsnätet. Den planerade nybyggnationen förväntas inte 

påverka åtkomsten av ledningsnätet. Dagvattenledningarna har utlopp i Tibbledammen som i 

sin tur mynnar ut i Mälaren-Görväln. Ytterligare dagvattenlösningar finns inte inom planområdet. 

5.3 Pågående projekt nära planområdet 

Längre nedströms detaljplanen för Ekhammar 4:405 m.fl. pågår planarbete med Ekhammars 

gård samt Korsängen 1:21 och 1:41. Vid större regn eller skyfall avrinner dagvatten från 

Ekhammar 4:405 m.fl. förbi dessa två detaljplaner. En analys i SCALGO Live visar dock att 

risken för stående vatten nedströms planområdet inte ökar med mer vatten utan fortfarande kan 

avrinna vidare till recipienten förutsatt att markhöjderna inte ändras nämnvärt i de andra två 

detaljplanerna. 

6 Befintlig situation 

Flödes- och föroreningsberäkningar har utförts i enlighet med Svenskt Vattens publikation 

P110. Flödes- och föroreningsberäkningarna har utförts i StormTac (v22.3.2). För 
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beräkningarna har avrinningskoefficienter i enlighet med Svenskt Vatten publikation P110 

använts. Flödesberäkningar 

Flödesberäkningar har utförts enligt rekommendationer från Svenskt Vattens publikation P110. 

Tabell 3 visar befintlig markanvändning, valda avrinningskoefficienter (φS), reducerad area (Ared) 

samt rinntiden (tr) och flöde (Qdim). Flödet är beräknat för ett 20-årsregn utan respektive med 

klimatfaktor. Flöde har även beräknats för 100-årsregn utan klimatfaktor (kf) för att visa på 

situationen i dagsläget vid händelse av ett skyfall. Valet av återkomsttid görs i enlighet med krav 

från checklistan för dagvattenhantering framtagen av Upplands-Bro Kommun. När beräkningar 

har utförts med klimatfaktor har en klimatfaktor på 1,25 använts enligt checklistan. Rinntiden har 

beräknats utifrån flöde på mark enligt P110. Planområdet har delats in i två tekniska 

delavrinningsområden (TDARO 1 och TDARO 2, se indelning i figur 5) baserat på avledning till 

ledningsnätet. Markanvändningen i TDARO 1 består av parkering, takyta och gårdsyta vilket 

inkluderar plattsatt mark, grusytor samt gräsytor. Markanvändningen i TDARO 2 består av 

skogsmark. 

Tabell 3. Befintlig markanvändning och beräknade flöden för befintlig situation inom planområdet. Ytorna 
har avrundats 

Befintlig situation Tekniska delavrinningsområden [ha] φ 

 TDARO 1 TDARO 2  

Gårdsyta [ha] 0,059 - 0,45 

Parkering [ha] 0,006 - 0,85 

Skogsmark [ha] - 0,135 0,10 

Takyta [ha] 0,026 - 0,90 

Totalt [ha] 0,09 0,14 - 

tr [min] 10 10 - 

φS [-] 0,24 0,1 - 

Ared [ha] 0,022 0,014 - 

Qdim, 20-årsregn [l/s]  16 3,8 - 

Qdim, 20-årsregn [l/s] med kf 20 4,8 - 

Qdim, 100-årsregn [l/s]  27 6,6 - 

 

6.1 Föroreningsberäkningar 

Översiktliga föroreningsberäkningar har utförts för befintliga situation i StormTac (v.22.3.2) och 

baseras på schablonvärden för ämnen från olika typer av markanvändning. Schablonhalterna 

innehåller osäkerheter och bör därför ses mer som en fingervisning än som exakta 

mängder/halter. Föroreningsberäkningarna har utförts för hela planområdet utifrån en 

nederbörd på 600 mm/år8. För befintlig situation baseras beräkningarna på den befintliga 

markanvändningen inom planområdet, se tabell 3. Resultatet redovisas i Bilaga 2. 

 
8 Uppmätt nederbörd korrigerad för mätfel i Stockholm, uppgift från StormTac (v.22.3.2) 
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7 Planerad situation 

Flöden och föroreningar har beräknats med hjälp av StormTac (v22.3.2). I beräkningarna har 

avrinningskoefficienter i enlighet med Svenskt Vattens publikation P110 använts. När 

beräkningar har utförts med klimatfaktor har en klimatfaktor på 1,25 använts. 

7.1 Flödesberäkningar 

Flödesberäkningar har utförts enligt rekommendationer från Svenskt Vattens publikation P110. 

Tabell 4 visar planerad markanvändning, valda avrinningskoefficienter (φS), reducerad area 

(Ared) samt rinntiden (tr) och flöde (Qdim) för Alternativ 1 medan tabell 5 visar Alternativ 2. Flödet 

är beräknat för ett 20-årsregn, utan respektive med klimatfaktor. Flöden har även beräknats för 

100-årsregn inklusive klimatfaktor. Valet av återkomsttid görs i enlighet med krav från 

checklistan för dagvattenhantering framtagen av Upplands-Bro Kommun. Rinntiden har 

beräknats utifrån avrinning på mark och i ledning, enligt P110.  

 
Tabell 4. Planerad markanvändning och beräknade flöden för planerad situation Alternativ 1 inom 
planområdet. Ytorna har avrundats 

Planerad situation, Alternativ 1 Tekniska delavrinningsområden, [ha] φ 

 TDARO 1 TDARO 2  

Gårdsyta [ha] 0,046 - 0,45 

Parkering [ha] 0,006 - 0,85 

Skogsmark [ha] - 0,129 0,10 

Takyta [ha] 0,044 - 0,90 

Totalt [ha] 0,096 0,129 - 

tr [min] 10 10 - 

φS [-] 0,29 0,1 - 

Ared [ha] 0,028 0,013 - 

Qdim, 20-årsregn [l/s]  19 3,7 - 

Qdim, 20-årsregn [l/s] med kf 23 4,6 - 

Qdim, 100-årsregn [l/s] med kf 40 7,9  
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Tabell 5. Planerad markanvändning och beräknade flöden för planerad situation Alternativ 2 inom 
planområdet. Ytorna har avrundats 

Planerad situation, Alternativ 2 Tekniska delavrinningsområden, [ha] φ 

 TDARO 1 TDARO 2  

Gårdsyta [ha] 0,056 - 0,45 

Parkering [ha] 0,006 - 0,85 

Skogsmark [ha] - 0,136 0,10 

Takyta [ha] 0,028 - 0,90 

Totalt [ha] 0,091 0,136 - 

tr [min] 10 10 - 

φS [-] 0,62 0,1 - 

Ared [ha] 0,056 0,014 - 

Qdim, 20-årsregn [l/s]  16 3,9 - 

Qdim, 20-årsregn [l/s] med kf 20 4,9 - 

Qdim, 100-årsregn [l/s] med kf 34 8,3  

 

7.2 Föroreningsberäkningar 

Översiktliga föroreningsberäkningar har utförts för planerad situation i StormTac (v.22.3.2). och 

baseras på schablonvärden för ämnen från olika typer av markanvändning. Schablonhalterna 

innehåller osäkerheter och bör därför ses mer som en fingervisning än som exakta 

mängder/halter. Föroreningsberäkningarna har utförts för hela planområdet utifrån en 

nederbörd på 600 mm/år9. För planerad situation för respektive alternativ baseras 

beräkningarna på den planerade markanvändningen, se tabell 4 och 5.  

Utifrån de beräkningar som har utförts kan det konstateras att majoriteten av de undersökta 

parametrarna ökar för planerad situation jämfört den befintliga situationen för Alternativ 1. 

Fosfor och suspenderad substans (SS) minskar alternativt förblir oförändrad jämfört befintlig 

situation, se Bilaga 2 där resultat för båda alternativen redovisas.  

För Alternativ 2 minskar halten och mängden för samtliga beräknade ämnen förutom mängden 

koppar och halten kväve som är oförändrade efter planerad ombyggnation.  

7.3 Fördröjningsbehov 

Enligt kommunens riktlinjer för dagvattenhantering ska en volym om 20 mm nederbörd fördröjas 

från hårdgjorda ytor. Enligt kontakt med VA-ingenjör på kommunen tillfaller detta krav samtliga 

hårdgjorda ytor, dvs både befintliga ytor och den planerade tillbyggnaden. För Alternativ 1 krävs 

en totalt fördröjning på ca 13,2 m3. Tabell 6 visar storleken på de ytor där fördröjningskravet 

appliceras, avrinningskoefficienter samt fördröjningsvolymerna för att fördröja 20 mm från de 

respektive ytorna.  

För att fördröja ett 100-årsregn för planerad situation (inkl. klimatfaktor) till befintligt 100-årsflöde 

(exkl. klimatfaktor) krävs en fördröjning om 8,8 m3. Vid fördröjning av 20 mm fördröjs 13,2 m3 

och motsvarar därmed mer än nödvändigt för att undvika ett ökat flöde från planområdet vid ett 

100-årsregn inkl. klimatfaktor. 

 
9 Uppmätt nederbörd korrigerad för mätfel i Stockholm, uppgift från StormTac (v.22.3.2) 
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Tabell 6. Fördelning av erforderlig fördröjningsvolym utifrån markanvändning för Alternativ 1 för att uppnå 
fördröjning av 20 mm från hårdgjorda ytor enligt kommunens dagvattenriktlinjer. Ytorna har avrundats 

Markanvändning  
Alternativ 1 

Area [ha] 
Avrinnings- 

koefficient [-] 
Fördröjningsvolym  

20 mm [m3] 

Gårdsyta 0,05 0,45 4,2 

Parkering 0,006 0,8 1,1 

Takyta 0,04 0,9 7,9 

Totalt 0,097 - 13,2 

 

För Alternativ 2 krävs en totalt fördröjning på ca 11,2 m3. Tabell 7 visar storleken på de ytor där 

fördröjningskravet appliceras, avrinningskoefficienter samt fördröjningsvolymerna för att fördröja 

20 mm från de respektive ytorna. 

För att fördröja ett 100-årsregn för planerad situation (inkl. klimatfaktor) till befintligt 100-årsflöde 

(exkl. klimatfaktor) krävs en fördröjning om 5,7 m3. Vid fördröjning av 20 mm fördröjs 11,2 m3 

och motsvarar därmed mer än nödvändigt för att undvika ett ökat flöde från planområdet vid ett 

100-årsregn inkl. klimatfaktor.  

Tabell 7. Fördelning av erforderlig fördröjningsvolym utifrån markanvändning för Alternativ 2 för att uppnå 
fördröjning av 20 mm från hårdgjorda ytor enligt kommunens dagvattenriktlinjer. Ytorna har avrundats 

Markanvändning 
Alternativ 2 

Area [ha] 
Avrinnings- 

koefficient [-] 
Fördröjningsvolym  

20 mm [m3] 

Gårdsyta 0,06 0,45 5,0 

Parkering 0,006 0,8 1,1 

Takyta 0,03 0,9 5,1 

Totalt 0,091 - 11,2 

8 Översvämningsrisk  

Länsstyrelsens skyfallskartering10 för 100-årsregn visar att vid maxdjup kan vatten bli stående 

på södersidan av byggnaden inom planområdet. Till störst del är djupet förhållandevis litet men 

på en mindre yta kan det skapas en djupare vattenansamling upp till ca 1 m, se figur 7. Vid 

platsbesök (2022-09-05) konstaterades att det inte fanns någon lågpunkt där karteringen visat 

detta och risken bedöms som låg att vatten i dagsläget skulle bli stående utan att avrinna vidare 

västerut, se figur 8. 

 
10 Länsstyrelsens WebbGIS, hämtat 2022-08-30 
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Figur 7. Urklipp från Länsstyrelsens WebbGIS över skyfallskartering för maxdjup för 100-årsregn kring 
planområdet. Planområdet markerat i svart. 

 
Figur 8. Det hörn där Länsstyrelsens skyfallskartering visar att vatten kan bli stående. Vid platsbesök 
2022-09-05 bedömdes att risken för detta är mycket liten. 
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Den tillbyggnad som planeras, se figur 5, att anläggas för Alternativ 1ligger belägen på ett 

befintligt avrinningsstråk, se figur 6. Den planerade tillbyggnaden kan potentiellt orsaka att 

ytterligare mängder vatten ansamlas intill byggnaden. För att minska risken för vattenansamling 

intill byggnaden krävs det att byggnaden höjdsätts samt att sekundära avrinningsvägar skapas, 

vilka kan avleda vatten vid stora skyfall. Detta för att minska risken för skador på byggnaden. 

Föreslagna åtgärder för 20 mm medför att flödet vid ett skyfall inte bedöms öka efter 

exploatering från planområdet.  

För att säkerställa en god avrinning även efter exploatering rekommenderas marken att 

höjdsättas så att lutningen är ca 2 %. Detta krävs för att möjliggöra för vattnet att kunna rinna 

runt tillbyggnaden och inte riskera att någon vattenansamling skapas intill byggnaden, se figur 

9. Befintlig höjd i punkt 1 är inhämtad via SCALGO Live och kan skilja något mot 

verkligenheten. Exakta nivåer behöver därför säkerställas i ett senare skede. Följande höjder 

innebär att en marklutning på 2 % kan nås mellan respektive punkt och rekommenderas för att 

säkerställa att dagvattnet även i framtiden avrinner mot befintligt rinnstråk i väst.  

• Punkt 1: +15,31 m 

• Punkt 2: +15,12 m  

• Punkt 3: +14,73 m 

Ytterligare krävs det att marken fortsatt lutar ner mot punkt 4 och att plats för vattenstråk görs 

längs med huset. Detta innebär ett stråk fritt från hinder. Vattnet rekommenderas ledas mot 

makadamdiket, som föreslås göras skålat, där det låts bli stående innan infiltration eller vidare 

avledning. 

 

Figur 9. Punkter med ungefärliga rekommenderade höjder är utmarkerade i figuren.  

2 

1 

3 
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I Alternativ 2 tillåts det huvudsakliga avrinningsstråket att fortsatt avleda vatten mot den västra 

plangränsen. Detta gäller så länge höjdsättningen inte förändras. 

9 Föreslagen dagvattenhantering 

Flödesberäkningar baserade på markanvändningen i planerad situation visar att flödet kommer 

att öka något till följd av en större andel hårdgjord yta. De ökade flödena beror också på att 

flödena i den planerade situationen är klimatanpassade. Planen medför även en ökad 

föroreningsbelastning enligt beräkningar. Det krävs därför att dagvattenlösningar implementeras 

vilka fördröjer och renar dagvattnet. Lösningarna kan göras med öppen botten för att möjliggöra 

infiltration av dagvattnet och på så vis möjliggöra en bättre vattenbalans. Vatten som inte 

infiltrerar kan avledas via dräneringsledning till ledningsnätet och anslutas vid befintlig 

förbindelsepunkt i planområdets nordvästra gräns. 

Inom planområdet krävs det en fördröjningsvolym på ca 13,2 m3 för Alternativ 1 respektive 

11,2 m3 för Alternativ 2 i enlighet med de riktlinjer som satts av Upplands-Bro Kommun, ett 

fördröjningskrav på 20 mm från hårdgjorda ytor. För Alternativ 1 motsvarar detta en fördröjning 

av 7,9 m3 från takyta, 4,2 m3 från gårdsyta och ca 1,1 m3 från parkeringen. För Alternativ 2 

motsvarar detta totalt 11,2 m3 fördelat mellan 5,1 m3 för takyta, 5,0 m3 för gårdsyta samt 1,1 m3 

från parkeringen. Föreslagna åtgärder redovisas i Bilaga 3A samt 3B. 

9.1 Åtgärdsförslag Alternativ 1 

Inom fastigheten föreslås ett antal LOD-åtgärder som fördröjer och renar dagvatten i enlighet 

med Upplands-Bro kommuns riktlinjer för tillbyggnad, ombyggnad och nyexploatering. Placering 

av de föreslagna dagvattenåtgärderna redovisas i Bilaga 3A. Vilka åtgärder som föreslås för 

respektive yta redovisas under respektive rubrik nedan. 

I dagsläget saknas punkter där vatten kan bli stående vid stora skyfall. Höjdsättningen på 

marken idag tillåter vatten att avrinna i en västlig riktning. För att anlägga den tänkta 

tillbyggnationen krävs det att man säkerställer en fortsatt avrinning då den planerade 

tillbyggnationen bryter av de huvudsakliga avrinningsstråken och stående vatten intill 

byggnaden kan orsaka fukt. Genom att höjdsätta marken så att vatten tillåts rinna runt 

byggnaden och skapa sekundära avrinningsvägar minskar risken att vatten samlas intill 

byggnaden. En marklutning på ca 2 % rekommenderas och höjder har föreslagits i avsnitt 8. 

9.1.1 Befintlig förskolebyggnad 

För den befintliga förskolebyggnaden krävs en fördröjningsvolym på ca 4,1 m3. Bland annat 

föreslås dagvattnet att tas omhand i en upphöjd regnväxtbädd dit vatten tillrinner via de 

befintliga stuprören som idag sitter på byggnaden. Då det saknas plats att anlägga stora 

växtbäddar intill huset antas endast hälften av det dagvatten som avrinner från taket att tas 

omhand i växtbäddarna. En växtbädd dimensionerad för att omhänderta drygt 2 m3 med ett djup 

på 7 cm upptar en yta på 29 m2. Ett större djup rekommenderas inte ur säkerhetssynpunkt då 

växtbäddarna ska anläggas inom ett område där barn vistas. Djupa vattenansamlingar kan 

utgöra en säkerhetsrisk och av denna anledning rekommenderas att växtbädden höjs upp.  

Resterande mängd, 2,1 m3, avleds till det makadamdike som föreslås anläggas längs med 

västra plangränsen, se övriga hårdgjorda ytor. Det föreslagna makadamdiket är dimensionerat 

för att även ta om hand om det vatten som avleds från förskolebyggnaden. 
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9.1.2 Tillbyggnation förskolebyggnad 

För den del tillbyggnad som planeras att anläggas föreslås grönt tak. För att fördröja 3,1 m3 

vilket krävs för att nå de riktlinjer som satts av kommunen krävs ett grönt tak med en yta på ca 

52 m2. Då har det gröna taket ett magasin med ett djup på 0,2 meter och en porositet 30 %. Det 

gröna taket rekommenderas dock anläggas på hela tillbyggnaden.  

Om grönt tak inte anses möjligt kan dagvattnet även från dessa ytor omhändertas i upphöjda 

växtbäddar. Regnväxtbäddarna bör då inte anläggas med ett ytmagasin djupare än 7 cm. För 

att fördröja 3,1 m3 med regnväxtbädd med ett ytmagasin på 7 cm krävs en yta på ca 45 m2. 

Möjlighet finns även att öka storleken på makadamdiket. 

9.1.3 Förrådsbyggnad 

För förrådsbyggnaden krävs en fördröjningsvolym på ca 0,3 m3. En upphöjd växtbädd 

dimensionerad för att ta omhand 0,3 m3 med ett djup på 7 cm behövs en yta på ca 5 m2. Ett 

större djup rekommenderas inte ur säkerhetssynpunkt då växtbäddarna ska anläggas inom ett 

område där barn vistas. Djupa vattenansamlingar kan utgöra en säkerhetsrisk och ur denna 

aspekt rekommenderas att växtbädden höjs upp. 

9.1.4 Övriga hårdgjorda ytor 

Övriga ytor består av gårdsyta, parkering och lekstugor som står placerade runt om i 

verksamhetsområdet. Dagvatten som avrinner från dessa ytor föreslås att ledas till ett 

gräsbeklätt makadamdike som föreslås placeras beläget längs med den västra plangränsen för 

att möjliggöra ditledning av dagvatten. Då parkeringsytans lutning medför att dagvatten inte kan 

omhändertas inom planområdet har höjd tagits för att fördröja motsvarande vatten i diket. För 

att fördröja 20 mm dagvatten från övriga hårdgjorda ytor behöver 5,7 m3 omhändertas. Totalt 

inklusive 2,1 m3 från befintlig takyta blir fördröjningsvolymen till dike 7,8 m3 och då krävs ett 

makadamdike med en yta på ca 26 m2. Då har diket dimensionerats med ett djup på 1 meter 

och en porositet 30%. Vattnet leds hit genom ytlig avrinning. Diket rekommenderas att utformas 

med en skålning för att även fungera väl vid ett kraftigare regn eller skyfall då vatten inte hinner 

infiltrera lika snabbt som det tillrinner. 

9.2 Åtgärdsförslag Alternativ 2 

Inom fastigheten föreslås ett antal LOD-åtgärder som fördröjer och renar dagvatten i enlighet 

med Upplands-Bro kommuns riktlinjer för tillbyggnad, ombyggnad och nyexploatering. Placering 

av de föreslagna dagvattenåtgärderna redovisas i Bilaga 3B. Vilka åtgärder som föreslås för 

respektive yta redovisas under respektive rubrik nedan. 

9.2.1 Takytor 

För samtliga takytor krävs en total fördröjningsvolym på ca 5,1 m3. Takdagvatten föreslås ledas 

antingen till både regnväxtbäddar och makadamdike. Regnväxtbäddarna kan utformas som 

planteringar och kan göras nedsänkta och djupare än 7 cm om så önskas då samma risker med 

stående vatten inte ses för bostadsbebyggelse jämfört med förskoleverksamhet. Dagvatten kan 

ledas till planteringarna via stuprör och mot makadamdiket med utkastare. Växtbäddarnas 

placering och yta rekommenderas enligt förslag för Alternativ 1. Där gavs en total yta växtbädd 

om 34 m2. Om dessa görs med ett djup om 10 cm kan en total fördröjning av 3,4 m3 ske i det 

ytliga magasinet.  
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Resterande mängd, 1,7 m3, avleds till det makadamdike som föreslås anläggas längs med 

västra plangränsen, se beskrivning under övriga hårdgjorda ytor. Det föreslagna makadamdiket 

är dimensionerat för att även ta om hand om det vatten som avleds från gårds- och 

parkeringsyta. Diket rekommenderas att utformas med en skålning för att även fungera väl vid 

ett kraftigare regn eller skyfall då vatten inte hinner infiltrera lika snabbt som det tillrinner. 

9.2.2 Övriga hårdgjorda ytor 

Övriga ytor består av gårdsyta och parkering inom fastigheten. Från gårdsytorna respektive 

parkeringen behöver 5,0 m3 respektive 1,1 m3 fördröjas. Dagvatten som avrinner från dessa 

ytor föreslås att ledas till ett gräsbeklätt makadamdike som föreslås placeras beläget längs med 

den västra plangränsen för att möjliggöra ditledning av dagvatten. Då parkeringsytans lutning 

medför att dagvatten inte kan omhändertas inom planområdet har höjd tagits för att fördröja 

motsvarande vatten i diket. För att fördröja totalt 7,8 m3, vilket även inkluderar 1,7 m3 vatten från 

takytor, behövs ett makadamdike med en yta på ca 26 m2. Då har diket dimensionerats med ett 

djup på 1 meter och en porositet 30%. Vattnet leds hit genom ytlig avrinning. Diket kan göras 

som ett sammanhängande dike alternativt förbindas med en dräneringsledning. 

9.3 Principlösningar 

Nedan beskrivs principen för de dagvattenlösningar som rekommenderas för 

dagvattenhantering inom planområdet. Respektive lösning anpassas utifrån planområdets 

förutsättningar. 

9.3.1 Gröna tak 

Gröna tak, eller vegetationsklädda tak, används för fördröjning av dagvatten men kan även 

användas för att reducera mängden dagvatten. Fördröjning och reduktion av dagvattnet sker 

genom att vegetation och jordlager tar upp nederbörden som till viss del hinner avdunsta, 

resterande del fördröjs i ett magasin anlagt för att hålla vatten. Mängden som kan fördröjas 

beror på takets lutning, vald växtlighet samt tjocklek på lagren. Ofta delas gröna tak in i två 

typer, extensiva och intensiva tak, men det kan också förkomma en blandning av dessa, se 

figur 10. 

Gröna tak anläggs med flera jordskikt samt ett dränerande lager i botten närmst takstommen. 

När taket mättats på vatten avrinner överflödigt vatten via dräneringslagret. Beroende på taktyp 

byggs lagren upp på olika vis. De extensiva gröna taken består av ett tunt lager sedumväxter 

(3–6 cm) eller gräs- och ängsväxter som är mer tåliga mot torka. Intensiva gröna tak har ett 

tjockare jordlager vilket möjliggör plantering av fler och större växttyper, buskar eller träd. Dessa 

typer kräver dock ofta bevattning och en kraftigare takkonstruktion. Valet av växtarter bör 

anpassas efter lokala klimatförhållanden. För att möjliggöra fördröjning av 20 mm nederbörd 

rekommenderar Stockholms stad ett djup på minst 10 cm. 

Det är viktigt att takets lutning inte blir för stor. Vid en lutning över 10 grader finns risk för att 

vegetationssystemet glider vilket dock kan förhindras med ett rotsäkert tätskikt (se 

Grönatakhandboken). Dock påverkas fördröjningseffekten om taklutningen är för brant då 

avrinningskoefficienten beror av lutningen och djupet på det gröna taket. 

Rening varierar beroende på val av växter samt lager. Gröna tak kan riskera att släppa ut 

näringsämnen, speciellt om taken kräver gödsling. Regnvatten anses dock ofta som relativt rent 

och andra fördelar finns med gröna tak, till exempel dagvattenfördröjning, minskning av 
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dagvattnet, grönska och att de är gynnsamma för biologisk mångfald. Taken fungerar även 

isolerande mot värme, kyla och buller. Dessutom krävs ingen ytterligare plats än takytan. 

Då ett grönt tak anläggs är det viktigt att ha kontinuerlig uppföljning av hur växterna etablerar 

sig, det kan vara aktuellt att bevattna eller omplantera vissa plantor. Beroende på växtval kan 

underhåll krävas i form av bevattning, gödsling eller ogräsrensning. Ur synpunkt för 

näringstillförsel till dagvatten bör dock gödsling undvikas och enbart ske vid behov även kontroll 

av dränering och stuprör bör ske kontinuerligt. Funktionen hos gröna tak varierar med årstider, 

sommartid kan värme och mindre nederbörd innebära en liten mängd vatten som rinner av från 

taken medan fördröjningsförmågan minskar under vintertid. 

 

 

Figur 10. Ett exempel på ett grönt tak över en cykelparkering på Södermalm i Stockholm (Foto Bjerking). 

9.3.2 Upphöjd regnväxtbädd 

En regnväxtbädd anläggs med syfte att fördröja och rena dagvatten från hårdgjorda ytor. De är 

vanliga i många olika miljöer, till exempel på kvartersmark, bostadsgårdar och vid 

parkeringsytor och kan anläggas antingen upphöjda eller nedsänkta relativt omslutande mark. 

Bäddarna kan utformas som en rabatt med växter eller träd efter önskemål och till 

regnväxtbädden kan dagvattnet ledas via stuprör, ytlig avrinning, brunnar eller via ledningar. 

Den övre delen av regnväxtbädden utformas som ett ytligt magasin dit vatten kan tillrinna och 
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tillfälligt uppehållas. Vattnet infiltreras därefter genom markbäddens lager av filtermaterial och 

renas genom upptaget till mark och växter, se figur 11.  

Botten av regnväxtbädden fylls med makadam och om regnväxtbädden placeras på bjälklag 

eller mark där infiltration inte är möjlig eller olämplig anläggs en utloppsledning i botten. Om 

infiltration är lämplig och möjlig kan botten göras öppen för att låta vattnet infiltrera till 

underliggande mark.  

Vid anläggning av en växtbädd krävs det en regelbunden bevattning som bör följas upp för att 

säkerställa att växtligheten etableras, behovet kan även uppstå vid torka. Under tid kan det 

tillkomma kompletterande planteringar. Ytterliggare krävs ett visst underhåll i form av 

ogräsrensning och renhållning kring stuprör/brunnar, in-/utlopp och bräddavlopp. Efter en längre 

tid kan genomsläppligheten minska och ytlagret sättas igen, vilket kan åtgärdas genom att 

ytlagret luckras upp eller tas bort och ersätts. Genom att ta bort ytlagret reduceras också risken 

för frisättning av de ackumulerade ämnena. Fördelen med växtbäddar är att det både ger en 

flödesutjämning och en hög rening av dagvattnet.  

 

 
Figur 11. En typskiss över en regnväxtbädd (övre bild). Ett exempel på en regnväxtbädd intill byggnad där 
vatten tillrinner via befintliga stuprör (undre bild), (foto Sweco). 
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9.3.3 Makadamdike 

Makadamdiken kan utformas på en rad olika vis och används främst i syfte att fördröja och 

samtidigt avleda dagvatten men kan även bidra till viss rening av vattnet genom sedimentering. 

Avledning från hustak till diken kan göras ytligt med stuprörskastare. 

Ett makadamdike bör vara cirka en meter djupt och fylls med makadam, se figur 12. Diket 

rekommenderas ha en bottenbredd på minst 0,5 m beroende på förmodade flöden och 

lutningen i längdled bör inte överskrida 1 %. Det översta lagret består av ett genomsläppligt 

lager, exempelvis makadam med mindre kornstorlek. Diket kan antingen anläggas med öppen 

botten och låta vattnet infiltrera eller med tät botten där vattnet avleds via dräneringsrör. 

Dräneringsröret som avleder vattnet till dagvattennätet kan fördelaktigt placeras ett par 

decimeter ovanför botten för att skapa utrymme för partiklar att sedimentera. Lämpligheten av 

öppen botten beror av föroreningsbelastning och möjligheten att infiltrera vatten till 

underliggande mark.  

Om omkringliggande byggnationer eller anläggningar riskerar att skadas vid bräddning bör en 

avledning av kraftiga flöden till ledningsnät eller förbi anläggningen säkerställas. Till exempel 

kan en bräddbrunn anläggas i nivå med högst tillåtna vattennivå. 

Underhåll sker genom renhållning och rensning av ogräs vid behov. Om översvämningsskydd 

anläggs bör detta regelbundet kontrolleras för att undvika igensättning. Efter en längre tid kan 

makadamfyllningen behöva bytas då igensättning kan ske på grund av sedimenterade partiklar. 

Tidsramen för detta behov beror dock på belastningsgraden. Vintertid finns risk för igenfrysning 

vilket minskar infiltrationsförmågan och därmed även reningseffekten. 

Makadamdiket som föreslås för Ekhammar 4:405 kommer inte vara körbart då det föreslås inom 

en del av förskolegården där trafik normalt inte förekommer.  

 

Figur 12. Exempel på öppet krossdike (foto Bjerking). 
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9.4 Reningseffekt 

Generella reningseffekter för de föreslagna åtgärderna makadamdike, regnväxtbädd samt grönt 

tak redovisas i Tabell 8. Reningsberäkningen basers på schablonvärden och bör ses som en 

fingervisning och kan ge en indikation över hur det framtida föroreningsbidraget från 

planområdet kan komma att påverkas efter föreslagen dagvattenhantering. Resultat av 

föroreningsberäkning efter föreslagen rening visar på en minskad föroreningsbelastning efter 

exploatering inklusive föreslagna dagvattenåtgärder för både Alternativ 1 och Alternativ 2, se 

Bilaga 2.  

Tabell 8. Generella reningseffekter i makadamdike, regnväxtbädd och grönt tak (StormTac v.22.3.2) 

Reningseffekt [%] 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP 

Makadamdike 

54 55 69 66 79 79 66 47 64 29 

Regnväxtbädd 

57 70 92 93 95 90 80 84 78 63 

Grönt tak 

-220 -120 65 -100 20 20 25 35 90 NaN 

 

Tabell 8 visar att ämnena fosfor, kväve och koppar kan öka från taket och snarare släppa 

ämnen i stället för att reducera dem. Detta beror på att de generella reningseffekterna som 

används i StormTac är baserade på antagandet att det gröna taket gödslas. Av denna 

anledning rekommenderas endast att det gröna taket gödslas vid behov och i sådan mängd att 

alla näringsämnen kan tas upp av växtligheten.  

9.5 Materialval 

Val av byggnadsmaterial är en mycket viktig del i att uppnå miljökvalitetsnormerna och källor till 

föroreningar i dagvatten kan begränsas genom kloka materialval. Exempelvis bör tak- och 

fasadmaterial som koppar, zink och dess legeringar undvikas. Plastbelagda plåttak avger 

organiska föroreningar och lösningar som behöver gödsling kan leda till ökad tillförsel av 

näringsämnen till dagvattnet. Generellt bör därför inte material som ger ifrån sig miljöskadliga 

ämnen föreskrivas. Byggvaror bör klara egenskapskriterier som satts upp av 

branschorganisationer samt är i linjer med EU:s kemikalielagstiftning REACH. Byggnationen bör 

verka för att uppnå Sveriges nationella miljömål ”Giftfri miljö” genom att fasa ut ämnen med 

farliga egenskaper från bygg- och anläggningsprodukter. 

Vid gödsling av exempelvis planteringar och gröna tak är det också viktigt att rätt mängd gödsel 

ges vid ett tillfälle då växtligheten har möjlighet att tillgodose näringen. Om ett överskott sker tas 

inte näringsämnena upp och riskerar att avledas till recipienten. 

10 Planbestämmelser 

Följande planbestämmelser är hämtade från Boverket11,12 och kan vara tillämpliga vid reglering 

av dagvatten i detaljplan. Planbestämmelserna som anses kunna vara aktuella för denna 

 
11 Boverket – Planbestämmelser om dagvatten, https://www.boverket.se/sv/pbl-kunskapsbanken/planering 
/detaljplan/temadelar-detaljplan/dagvatten-i-detaljplan/planbestammelser-om-dagvatten/ (2018-08-31) 
12 Boverket – Planbestämmelser för detaljplan, https://www.boverket.se/sv/PBL-
kunskapsbanken/planering/ detaljplan/planbestammelser/ 
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detaljplan är egenskapsbestämmelser för kvartersmark. Då den norra delen av planområdet 

kommer hårdgöras ytterligare jämfört med dagens situation rekommenderas den södra delen 

behållas grön för att säkerställa viss infiltration samt minska dagvattenavrinningen. Detta kan 

göras genom att reglera huruvida marken får hårdgöras (bx) eller att ange att en viss andel av 

marken ska vara genomsläpplig (bx). Ytterligare alternativ för detta är att använda 

prickad/korsprickad mark för denna del av planområdet. 

11 Påverkan på MKN 

Då samtliga beräknade mängder och halter beräknas minska vid exploatering oavsett alternativ 

1 eller 2, förutsatt att föreslagna åtgärder implementeras, bedöms att exploateringen inte 

försvårar för recipienten att uppnå MKN utan i stället har en positiv effekt då 

föroreningsinnehållet beräknas minska. Detaljplanenens genomförande har därmed en 

förbättrande effekt på vattenförekomsten avseende samtliga undersökta föroreningsämnen. 

12 Slutsats och rekommendationer 

Den planerade exploateringen beräknas innebära ett ökat dagvattenflöde samt 

föroreningsinnehåll från planområdet om inga åtgärder för fördröjning eller rening av dagvatten 

vidtas. För att undvika detta föreslås fördröjande och renande dagvattenåtgärder inom 

planområdet. Åtgärderna syftar till att förbättra möjligheten att uppnå MKN och dagvatten 

föreslås omhändertas lokalt inom fastigheten med hjälp av gröna tak, regnväxtbäddar samt ett 

gräsbeklätt makadamdike. En total fördröjningsvolym om ca 13 m3 respektive 11 m3 dagvatten 

krävs för Alternativ 1 respektive 2 för att nå åtgärdsnivån motsvarande fördröjning av 20 mm 

från hårdgjorda ytor.  

Efter exploatering och med föreslagna åtgärder för dagvatten uppnås erforderlig 

fördröjningsvolym och föroreningsinnehållet beräknas att minska till recipienten jämfört med 

idag. Planen bedöms därför inte försvåra för recipienten att uppnå MKN utan i stället ha en 

positiv effekt då föroreningsinnehållet beräknas minska efter exploatering med föreslagna 

åtgärder för Alternativ 1 såväl som Alternativ 2. 

Då naturliga rinnstråk korsar planområdet och den planerade tillbyggnaden i Alternativ 1 

placerats på så vis att ett rinnstråk blockeras behöver fortsatt avledning av vattnet som rinner 

från öst till väst säkerställas. Det är viktigt att marken höjdsätts så att vattnet kan rinna runt 

byggnaden samt att marken närmast byggnaden lutar bort från byggnaden för att undvika 

stående vatten intill fasad. Marken bör ha en lutning på ca 2 % och på så vis skapa en 

avrinningsmöjlighet för vattnet runt tillbyggnaden. Det föreslagna makadamdiket 

rekommenderas utföras skålat för att kunna fördröja vatten vid större regn eller skyfall. 
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Bilaga 1 - Ytliga avrinningsområden 
och rinnvägar

Uppdragsnamn: Pärlans Förskola
Uppdragsnummer: 22U1372
Handläggare: Emelie Holm
Datum: 2022-11-21
Version: Slutversion
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¯

Teckenförklaring
Planområde
Rinnriktning

Rinnvägar
Lågpunkter vid 50 mm regn

Mälaren-Görveln

Hela planområdet samt kartområdet är 
beläget inom samma ytliga avrinningsområde
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 PM Dagvatten Pärlans förskola 
Daterad: 2022-11-21 

 22U1372 

 

Bilaga 2 – Föroreningsberäkningar 

 

Alternativ 1 

 
Tabell 1. Föroreningsbelastning för befintlig och planerad markanvändning inom planområdet enligt schablonhalter (StormTac 
v.22.3.2). Mängder som ökar jämfört med befintlig situation har markerats med fet stil 

Ämne Enhet Befintlig situation 
Planerad situation 
Alternativ 1 utan 

dagvattenåtgärder 

Planerad situation Alternativ 1 
med föreslagen 

dagvattenhantering 

Fosfor (P) kg/år 0,057 0,053 0,044 

Kväve (N) kg/år 0,78 0,82 0,40 

Bly (Pb) kg/år 0,0032 0,0033 0,0017 

Koppar (Cu) kg/år 0,0098 0,01 0,0046 

Zink (Zn) kg/år 0,029 0,032 0,011 

Kadmium (Cd) kg/år 0,00019 0,00022 0,000063 

Krom (Cr) kg/år 0,0040 0,0045 0,0018 

Nickel (Ni) kg/år 0,0023 0,0024 0,0015 

Suspenderad substans (SS) kg/år 22 22 13 

Benso(a)pyren (BaP) kg/år 0,0000071 0,0000073 0,0000049 

  

 
Tabell 2. Föroreningshalter för befintlig och planerad markanvändning inom planområdet enligt schablonhalter (StormTac v.22.3.2). 
Halter som ökar jämfört med befintlig situation är markerade med fet stil 

Ämne Enhet Befintlig situation 
Planerad situation 
Alternativ 1 utan 

dagvattenåtgärder 

Planerad situation Alternativ 1 
med föreslagen 

dagvattenhantering 

Fosfor (P) µg/l 89 82 75 

Kväve (N) µg/l 1200 1300 690 

Bly (Pb) µg/l 5,0 5,1 2,9 

Koppar (Cu) µg/l 15 16 7,8 

Zink (Zn) µg/l 46 50 20 

Kadmium (Cd) µg/l 0,30 0,34 0,11 

Krom (Cr) µg/l 6,2 6,9 3,1 

Nickel (Ni) µg/l 3,6 3,7 2,5 

Suspenderad substans (SS) µg/l 35 000 34 000 22 000 

Benso(a)pyren (BaP) µg/l 0,011 0,011 0,0084 
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Alternativ 2 

 
Tabell 3. Föroreningsbelastning för befintlig och planerad markanvändning inom planområdet enligt schablonhalter (StormTac 
v.22.3.2). Mängder som ökar jämfört med befintlig situation har markerats med fet stil 

Ämne Enhet Befintlig situation 
Planerad situation 
Alternativ 2 utan 

dagvattenåtgärder 

Planerad situation Alternativ 2 
med föreslagen 

dagvattenhantering 

Fosfor (P) kg/år 0,057 0,051 0,022 

Kväve (N) kg/år 0,78 0,71 0,32 

Bly (Pb) kg/år 0,0032 0,0027 0,0015 

Koppar (Cu) kg/år 0,0098 0,01 0,0036 

Zink (Zn) kg/år 0,029 0,025 0,0094 

Kadmium (Cd) kg/år 0,00019 0,00017 0,000063 

Krom (Cr) kg/år 0,0040 0,0035 0,0016 

Nickel (Ni) kg/år 0,0023 0,0021 0,0014 

Suspenderad substans (SS) kg/år 22 19 10 

Benso(a)pyren (BaP) kg/år 0,0000071 0,0000057 0,0000046 

  

 
Tabell 4. Föroreningshalter för befintlig och planerad markanvändning inom planområdet enligt schablonhalter (StormTac v.22.3.2). 
Halter som ökar jämfört med befintlig situation är markerade med fet stil 

Ämne Enhet Befintlig situation 
Planerad situation 
Alternativ 2 utan 

dagvattenåtgärder 

Planerad situation Alternativ 2 
med föreslagen 

dagvattenhantering 

Fosfor (P) µg/l 89 86 37 

Kväve (N) µg/l 1200 1200 540 

Bly (Pb) µg/l 5,0 4,6 2,5 

Koppar (Cu) µg/l 15 15 6,2 

Zink (Zn) µg/l 46 43 16 

Kadmium (Cd) µg/l 0,30 0,30 0,11 

Krom (Cr) µg/l 6,2 6,0 2,7 

Nickel (Ni) µg/l 3,6 3,5 2,5 

Suspenderad substans (SS) µg/l 35 000 32 000 17 000 

Benso(a)pyren (BaP) µg/l 0,011 0,0097 0,0079 
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Bilaga 3A - Dagvattenåtgärder Alternativ 1

Uppdragsnamn: Pärlans Förskola
Uppdragsnummer: 22U1372
Handläggare: Sara Värnqvist/
Emelie Holm
Datum: 2022-11-21
Version: Sluthandling
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Teckenförklaring
Planområde
Rinnriktning
Sekundär avrinning alt 1

Dagvattenåtgärder Alternativ 1
Åtgärdstyp

Grönt tak
Makadammdike
Regnväxtbädd

Ungefärlig anslutningspunkt
Situationsplan Alternativ 1

Markanvändning Alternativ 1
Gårdsyta
Parkering
Skogsmark
Takyta

Regnväxtbäddar för takvatten
Fördröjning: 2,3 m3

Ytbehov: 34 m2

Makadamdike för takvatten och
övriga hårdgjorda ytor

Fördröjning: 7,8 m3

Ytbehov: 26 m2

Grönt tak för takvatten
Fördröjning: 3,1 m3

Ytbehov: minst 52  m2

Ytbehovet är baserat på att 
regnväxtbäddar har ett djup på 7 cm.
Makadamdiket har antagits med ett 

djup om 1 m och porositet 30 %.
Det gröna taket har antagits med ett 
djup om 20 cm och porositet 30 %. 
Det rekommenderas att hela tillö-

byggnaden anläggs med grönt tak.
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Bilaga 3B - Dagvattenåtgärder Alternativ 2

Uppdragsnamn: Pärlans Förskola
Uppdragsnummer: 22U1372
Handläggare: Sara Värnqvist
/Emelie Holm
Datum: 2022-11-21
Version: Sluthandling
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Teckenförklaring
Planområde
Rinnriktning alt 2
Sekundär avrinning alt 2

Markanvändning Alternativ 1
Gårdsyta
Parkering
Skogsmark
Takyta

Ungefärlig anslutningspunkt
Situationsplan Alternativ 2

Åtgärdstyp
Makadammdike
Regnväxtbädd

Regnväxtbäddar för takvatten
Fördröjning: 3,4 m3

Ytbehov: 34 m2

Makadamdike för takvatten och
övriga hårdgjorda ytor

Fördröjning: 7,8 m3

Ytbehov: 26 m2

Ytbehovet är baserat på att 
regnväxtbäddar har ett djup på 10 cm.
Makadamdiket har antagits med ett 

djup om 1 m och porositet 30 %.
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PM-Buller 

Förskolan Pärlan 

På fastigheten Ekhammar 4:405 i Upplands-Bro ska en förskola anläggas i en tidigare 

bostadsbyggnad. Syftet med detaljplanen är att ändra användning av fastigheten Ekhammar 

4:405 från endast bostadsändamål till att också tillåta förskoleverksamhet. Den tidigare 

bullerbedömningen som utgjorde underlag till detaljplanen baseras på kommunens övergripande 

bullerkartläggning. Planen har varit ute på samråd och Länsstyrelsen framhåller i sina 

synpunkter att en platsspecifik utredning saknas och vill därför att bullerskydd ska uppföras och 

säkerställas genom att de ritas in på plankartan. Structor Akustik har fått uppdraget att göra 

platsspecifika utredning av buller från trafik på fastigheten Ekhammar 4:405.  

 

Detta PM ska ersätta den tidigare bullerbedömningen, ligga grund för det fortsatta planarbetet 

och undersöka om skärmåtgärder behövs för att innehålla bullerriktvärden. 
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Bedömningsgrunder 

Eftersom arbetet med planen påbörjades före år 2015 utgör de riktvärden för trafikbuller som 

riksdagen fastslagit i samband med Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 bedömningsgrund för 

detaljplanen. I propositionen anges enbart riktvärden för bostäder.  

Tabell 1. Riktvärden för buller från spårtrafik och vägar vid nybyggnation av bostäder och 

infrastruktur. 

Utrymme Högsta trafikbullernivå (dBA frifält) 

Ekvivalent ljudnivå Maximal ljudnivå 

Utomhus (frifältsvärde)   

 vid fasad 55  - 

 på uteplats 

 

70 b) 

a) Bör inte överskridas med mer än 10 dBA fem ggr/ timme kl. 06:00-22:00 

 

Riktvärden för trafikbuller vid skolor och förskolor 

Nedan återges Naturvårdsverkets riktvärden1 för skolgård/förskolgård vid nybyggnation av 

skola/förskola. 

Tabell 2. Naturvårdsverkets riktvärden för buller från väg- och spårtrafik på ny skolgård 

(frifältsvärde).  

Del av skolgård Ekvivalent ljudnivå för 

dygn (dBA) 

Maximal ljudnivå 

(dBA, Fast) 

De delar av gården som är avsedda för 

lek, vila och pedagogisk verksamhet  

50 70 

Övriga vistelseytor inom skolgården  55 70a
 

a) Nivån bör inte överskridas mer än 5 ggr per maxtimme under ett årsmedeldygn, under den tid då skolgården 

nyttjas (exempelvis 07–18). 

Värdena som anges för de delar som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet bör 

uppfyllas. För övriga ytor är värdena en målsättning.  

  

 
1 ”Riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik”, Naturvårdsverket vägledning NV-01534-17 
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Underlag trafik 
De senast uppmätta trafikflödena hos Upplands-Bro kommun för de aktuella vägsträckorna är 

från 2022. Erhållna flöden har räknats upp med uppräkningsmetoden EVA2 i enlighet med 

Trafikverkets anvisningar till år 2040.    

 

 

Vägnamn/sträcka 
Hastighet 

[km/h] 

Väguppgifter 

mätningsår / prognosår 

År 
ÅDT 

[fordon/dygn] 

Tung 

trafik [%] 

Skyttens väg 30 2022 / 2040  1 000 / 1 300  5 / 5 

Bygdegårdsvägen 40 2022 / 2040  900 / 1 100  5 / 5 

Västra Ryds väg 40 2040 1 100 5 

 

 

Resultat  
Nedan redovisas beräkningsresultatet vid fasad och 1,5 m över mark för förskolan och dess 

gård. Färgskalan är relaterad till riktvärdena så att gränsen mellan grönt och gult motsvarar 

riktvärdena för ljuddämpad sida. Maximal ljudnivå under dagtid redovisas. Resultaten 

sammanfattas och kommenteras nedan. 

 

  
  

 
2 Effekter vid väganalyser 
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Ljudnivåer vid fasad  

Den högsta beräknade ekvivalenta ljudnivån vid fasad uppgår till 54 dBA för prognosåret 2040. 

Den maximala ljudnivån uppgår till 75 dBA. Om byggnaden ska användas som bostad så klaras 

infrastrukturpropositionens riktvärden för fasad. För skolbyggnader finns inget riktvärde vid 

fasad.  

 

Ljudnivå uteplats 

På fastighetens södra sida klaras 70 dBA maximal ljudnivå för uteplats enligt 

infrastrukturpropositionen. 

 

Ljudnivåer vid skolgård 

För prognosåret beräknas ljudnivåer klara riktvärden för lek, vila och pedagogisk verksamhet 

om 50 dBA dagekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå för majoriteten av fastighetens 

gårdsyta. På fastighetens norra sida överskrids riktvärdena. Där planeras det dock ej för lekytor 

utan för parkering, cykelställ och entré. Det medför att den ytan kan undantas från riktvärdena, 

se bild nedan.  
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Riktvärden inomhus 

Riktvärden inomhus bedöms kunna klaras. Detta bör dock kontrolleras vid bygglovsansökan.  

 

Slutsats 

De beräknade bullernivåerna för framtidsscenariot 2040 klarar gällande riktvärden för såväl 

bostäder som skola, varför inga bullerskyddsåtgärder behöver vidtas.  

 

 

Structor Akustik AB 

 

 

My Broberg    Granskad: Lars Ekström 
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1 Sammanfattning 

Jordlagerföljden består i allmänhet överst av ett upp till ca 0,5 m mäktigt lager fyllning ovan 0,5 

- 4,8 m friktionsjord vilandes på berg. Bergets överyta har påträffats mellan ca 0,5 – 4,8 m 
under markytan. Grundvattnets trycknivå har inte noterats. Normala radonhalter har uppmätts 
vilket medför att planerad byggnation kan utföras radonskyddad. Byggnaden föreslås 
grundläggas med hel platta direkt på mark på sprängstensbotten, förekommande morän eller 
torrskorpelera.  

Temporära ledningsschakter i fyllning/friktionsjord kan utföras ner till ca 2 m under befintlig 
markyta med släntlutning 1:1,5 utan särskilda förstärkningsåtgärder. Detta under förutsättning 
att släntkrön hålls fritt minst 1,0 m och att last på släntkrön inte överstiger 2 ton/m2.  

Fastigheten ligger inom sekundär skyddszon för Östra Mälarens vattenskyddsområde vilket 
skall beaktas vid projektering. Till exempel får markutfyllnad eller återfyllnad av schakt endast 

ske med rena massor. 

Med hänsyn till markförhållanden på platsen bedöms fastigheten lämplig för planerad 
förskoleverksamhet. Någon risk för ras eller skred föreligger inte. För att bättre skydda sig mot 
framtida kraftiga skyfall och erosion föreslås att markytor bekläds med växter i så stor 
omfattning som möjligt.  
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2 Uppdrag 

Bjerking AB har på uppdrag av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB utfört en geoteknisk 

undersökning på fastigheten Ekhammar 4:405 som underlag för projektering av en utbyggnad 
och för att besvara frågor från Länsstyrelsen. Det undersökta området ligger i Kungsängen, 
Upplands-Bro kommun. Se Figur 1 för ungefärligt undersökningsområde.  

 

Figur 1. Ungefärligt undersökningsområde markerat med röd gränslinje. Bild erhållen från beställaren. 

3  Objektsbeskrivning – översiktlig 

Planerad byggnation omfattar en komplementbyggnad med ändamål för förskola och bostad. 

4 Utförda undersökningar 

Resultaten från utförda undersökningar framgår av tillhörande Markteknisk 
undersökningsrapport (MUR) med uppdragsnummer 22U1539, daterad 2022-09-27, upprättad 
av Bjerking AB. 
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5 Markförhållanden 

Jordlagerföljden består i allmänhet överst av ett lager fyllning överlagrandes friktionsjord 
vilandes på berg. Bergets överyta har påträffats mellan ca 0,5 – 4,8 m under markytan.  

Fyllningens mäktighet uppgår till som mest ca 0,5 m. Innehållet utgörs av sand, grus och lera. 
För fältanteckningar, se Bilaga 1 i tillhörande MUR. 

Kohesionsjord har endast påträffats i en punkt (22B01) och utgjordes där av 0,5 meter 
torrskorpelera. Torrskorpeleran noterades innehålla finsand och silt och närmst markytan även 

humusjord. 

Friktionsjorden utgörs av morän med en mäktighet som i undersökta punkter varierar mellan 
ca 0,5 – 4,8 m. Friktionsjorden benämns som medelfast till fast. Notera att enstaka block har 
genomborrats vid sondering i friktionsjorden. I upptagna skruvprover har friktionsjorden 
bedömts utgöras av siltig och sandig morän.  

Berget har inte undersökts närmare men bedöms som homogent utifrån utförda 
jordbergsonderingar ner i berg. 

6 Risk för skred och ras  

Marken i området utgörs i huvudsak av morän som i undersökta punkter har en mäktighet 
mellan ca 0,6 – 4,6 m. Djup till berg varierar mellan ca 0,5 – 4,8 m. I borrpunkt 22B01, som 

ligger längst bort från slänten, påträffades ca 0,5 m torrskorpelera.  

Skred sker i kohesionsjordar, d.v.s. lera och silt. För att skred skall kunna inträffa behöver 
lera/silt av sämre beskaffenhet och större mäktigheter förekomma kombinerat med en större 
höjdskillnad. I aktuellt fall är förekommande lerskikt begränsat samt av mycket fast 
beskaffenhet, så kallad torrskorpelera. Sammanfattningsvis innebär detta att det inte föreligger 

någon risk för skred inom fastigheten. 

Ras utbildas i friktionsjordar, som t.ex. morän. Risk för ras föreligger om lutningen överskrider 
materialets friktionsvinkel, d.v.s. mellan ca 35 – 45 grader. Lutningen i slänten är beräknad till 
som mest ca 6 grader. Där marklutningen är som störst förekommer dessutom berg på ringa 
djup. Någon risk för ras föreligger således inte inom fastigheten. 

7 Sättningar – allmänt  

Den primära undergrunden utgörs av berg och morän och är inte känslig för tillskottslast. 
Förekommande lera är av torrskorpekaraktär och av ringa mäktighet vilket innebär att 
förväntade sättningar vid belastningsökning blir mycket små. Överslagsmässigt ger en jämn 
utbredd tillskottslast på 20 kPa (motsvarade upphöjning med ca 1,0 m fyllning) en förväntad 

sättning i storleksordningen <0,5 cm.  

I påträffad fyllning i utförda borrpunkter (dvs utanför befintlig byggnad) kan däremot besvärande 
sättningar utbildas eftersom fyllningen sannolikt lagts utan krav på innehåll eller komprimering. 
En följd av sättningar kan bli att den nya byggnaden sätter sig ojämnt.  

Fyllningen under befintlig byggnad förutsätts vara av kvalificerat material och ha blivit anlagd 

fackmannamässig och innebär därmed inte en risk för sättningar.   
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Sättningar innebär inte en risk för människor. 

8 Radon 

Radonhalten i porluften har mätts i 3 sonderingspunkter vars placering framgår av planritning G-
10.1-01 i tillhörande MUR. 

De utförda mätningarna visar att marken inom undersökningsområdet innehåller normala 
radonhalter. Marken klassificeras således som normal vilket medför att planerad byggnation kan 
utföras radonskyddat. 

9 Grundvatten 

Grundvatten förekommer djupare ner i friktionsjorden utmed bergets överyta och i sprickor i 

berg. Mindre lokala grundvattenytor kan även förekomma i lokala lågpunkter utmed bergets 

överyta.  
Det skall även nämnas att fastigheten ligger inom sekundär skyddszon för Östra Mälarens 
vattenskyddsområde vilket skall beaktas vid all projektering. Till exempel får markutfyllnad eller 
återfyllnad av schakt endast ske med rena massor. 

10 Grundläggning  

Utifrån undergrundens geotekniska förutsättningar och förväntad tillskottslast föreslås planerad 
byggnad grundläggas med hel kantförstyvad platta av betong direkt i mark på packad 
sprängstensbotten, förekommande morän eller torrskorpelera. Omfattning av eventuellt 
sprängningsarbete beror av byggnadens höjdsättning 

Före grundläggning skall förekommande mulljord och fyllning schaktas bort. Fyllning med grus 
eller krossmaterial för grundläggning av byggnad skall utföras enligt CEB.212, Anläggnings 
AMA 17. Fyllning för byggnad skall utföras enligt figur CEB.2/1, Anläggnings AMA 17, se Figur 
2. 

Grundkonstruktioner förses med sedvanligt fuktskydd i form av kapillärbrytande och dränerande 

skikt samt runtomliggande dräneringsledning. För att erhålla avsedd effekt placeras dräneringen 
som högst i det kapillärbrytande skiktets underkant. 
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Figur 2. Omfattning av packad fyllning för grundläggning av byggnad, golv o d.  

Urklipp ur AMA Anläggning 17. 

10.1.1 Omräkningsfaktor 

Bestämning av omräkningsfaktor i Tabell 1 har utförts i enlighet med kapitel 3.2.3 IEG rapport 
7:2008 för plattgrundläggning. För fyllning av grus och krossmaterial ansattes 
omräkningsfaktorn lika med 1,0 då vald materialegenskap ej är bestämd mot bakgrund av 
sondering eller provtagning. 

Tabell 1. Beräkning av omräkningsfaktor för plattgrundläggning. 

Delfaktor Förklaring Intervall Utvärdering 

��,�,�,� Hänsyn till fältundersökningens omfattning och kvalitet. 
Materialegenskapen har ansatts från tabellvärden. 

 

0,8 – 1,1 0,9 

��,� Hänsyn till geometri och utformning. Kantförstyvad platta 
kan ses som långsträckt platta vilket ger en stor involverad 
jordvolym som förmår överföra last från svaghetszon till 

fasta delar av marken. 

0,9 – 1,0 1 

�	,
 Hänsyn till typ av brott. Segt brott då det förekommer 
sättningar innan jorden går till brott. I detta fall gäller 
dränerade förhållanden. 

1,1 1,1 

����� Sammanvägning  
(����� � ��,�,�,�  ∙  ��,� ∙  ��,�) 

 = 0,99 

 

 

10.1.2 Partialkoefficienter 

Plattgrundläggning utförs enligt dimensioneringssätt 3, DA3, i enlighet med Eurokod SS EN 
1997. Fasta partialkoefficienter ansluter till nationell bilaga BFS 2013:10 (EKS 11) tabell I-6 och 
framgår i denna rapport av Tabell 2. 
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Tabell 2. Fasta partialkoefficienter. 

Jordparameter Beteckning Uppsättning ”M2” 

Friktionsvinkel, tan (φ) �� 1,3 

Tunghet �� 1,0 

E-modul - - 

Odränerad skjuvhållfasthet ��� 1,5 

Vid dimensionering i STR/GEO av bärighet ska konstruktionslast räknas enligt BFS 2013:10  
Tabell B-3 och geotekniska laster enligt Tabell B-4. 

10.1.3 Valda materialegenskaper 

Materialegenskaper i Tabell 3 har ansatts med avseende på härledda värden från tabellvärden 
från kapitel 5 ur TK GEO 13. 

Tabell 3. Valda materialegenskaper vid dimensionering av plattgrundläggning. 

Jord  Materialegenskaper Valda värden 

Torrskorpelera 
 

Tunghet 

Skjuvhållfasthet 

Kohesionsintercept 

Drän. friktionsvinkel 

17 kN/m3 

50 kPa 

0,115 ∙ odrän.skjuvh. 

28 grader 

Friktionsjord 
 

Tunghet 

Friktionsvinkel 

E-modul 

20 kN/m3 (11 kN/m3)* 

38 grader 

15 MPa 

Krossmaterial 

(packad enligt AMA 17) 

Tunghet 

Friktionsvinkel 

E-modul 

18 kN/m3 (11 kN/m3)* 

42 grader 

45 MPa 

Packad  

sprängstensbotten 

Tunghet 

Friktionsvinkel 

E-modul 

18 kN/m3 (11 kN/m3)* 

42 grader 

45 MPa 

* Effektiv tunghet under grundvattenytan. 

 

11 Schakt och stabilitet 

Temporära ledningsschakter i morän/friktionsjord kan utföras ner till ca 2,0 m under befintlig 
markyta med släntlutning 1:1,5 utan särskilda förstärkningsåtgärder1. Detta under förutsättning 
att släntkrön hålls fritt minst 1,0 m och att last på släntkrön inte överstiger 2 ton/m2.  

Berget ligger ytligt i borrpunkt 22B03, beroende på grundläggningsdjup kan schakt i berg bli 
aktuellt. 

 
1 Typschakt 9 ur Schakta säkert 2015. 
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Ytvatten i schakt kan förväntas via befintlig permeabel (vattenförande) fyllning/mulljord. 
Länshållning bedöms kunna utföras inom schakt i filterförsedda pumpgropar. Observera att 
sänkning av grundvatten/markvatten samt avledning till recipient, dag- eller spillvattennätet kan 

vara tillståndspliktigt. 

12 Klimatförändringar 

Mot bakgrund av rådande markförhållanden bedöms det inte förekomma några geotekniska 

risker med ett förändrat framtida klimat. Framtida klimatförändringar innebär sannolikt att 

extremväder blir mer vanligt förekommande. Kraftigare och mer återkommande skyfall kan 

behöva beaktas för fastighetens dagvattenhantering. Markytor bör även vara växtbeklädda med 

hänsyn till risken för erosion. 

13 Övrigt 

I god tid före arbetenas start bör en riskanalys avseende omgivningspåverkan upprättas. Där 
utförs en inventering av angränsande byggnader och anläggningar. Vidare anges erforderlig 
omfattning av exempelvis syneförrättning, kontrollavvägning och vibrationsövervakning. Vid 
vibrationsövervakning anges även max tillåtna vibrationsnivåer för respektive kontrollobjekt. 

I aktuellt fall gäller detta för planerade schaktningsarbeten. 
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1 Uppdrag 

Bjerking AB har på uppdrag av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB utfört en geoteknisk 

undersökning på fastigheten Ekhammar 4:405 som underlag för projektering av en utbyggnad 

och för att besvara frågor från Länsstyrelsen. Det undersökta området ligger i Kungsängen, 

Upplands-Bro kommun. Se Figur 1 för ungefärligt undersökningsområde.  

 

Figur 1. Ungefärligt undersökningsområde markerat med röd gränslinje. Bild erhållen från beställaren. 

2 Objektbeskrivning – översiktlig  

Planerad byggnationen omfattar en komplementbyggnad med ändamål för förskola och bostad. 

3 Underlag för undersökningen 

Följande handlingar har utgjort underlag för undersökningen: 

• Jordartskarta från SGU. 

• Digitalt kartunderlag. 
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• Ledningsunderlag från ledningskollen.se. 

• Situationsplan erhållen av Jonnie Malmlöf den 2022-09-09. 

4 Tidigare undersökningar 

Inga tidigare undersökningar är kända i närområdet. 

5 Styrande dokument 

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997 med tillhörande nationell bilaga enligt Boverkets 

föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder 

(Eurokoder), BFS 2011:10 (EKS 8) samt ändringsförfattning BFS 2015:6 (EKS 10). Se Tabell 1 

och Tabell 2 för gällande standarder eller andra styrande dokument. 

Tabell 1. Standard eller annat styrande dokument för fältundersökningar. 

Fältundersökning 
Standard eller annat 

styrande dokument 

Europastandarder  

Geoteknisk fälthandbok. Allmänna råd och 

metodbeskrivningar  

SGF Rapport 1:2013  

Geoteknisk undersökning och provning – Provtagning genom 

borrnings- och utgrävningsmetoder och 

grundvattenmätningar;  

Del 1: Tekniskt utförande 

SS-EN-ISO 22475-1 

Övriga, ej Europastandarder  

Jord-bergsondering SGF Rapport 4:2012 

Trycksondering SGF Rapport 1:2013 

 

Tabell 2. Standard eller annat styrande dokument för planering och redovisning. 

Planering och redovisning 
Standard eller annat 

styrande dokument 

Beteckningssystem SGF och BGS 

”Beteckningssystem för 

geotekniska utredningar” 

2001:2 

Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner; 

Del 2: Marktekniska undersökningar 

SS-EN 1997-2 

Geoteknisk fälthandbok.  

Allmänna råd och metodbeskrivningar  

SGF Rapport 1:2013  
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6 Geoteknisk kategori 

Undersökningarna har utförts i enlighet med Geoteknisk kategori 2.  

7 Befintliga förhållanden 

7.1 Topografi 

Marknivån i de sonderade punkterna varierar mellan ca +14,8 till +16,8.  

7.2 Ytbeskaffenhet 

Marken i området utgörs av skogmark/lekgård/grusad yta. Enligt SGU:s jordartkarta utgörs 

undergrunden av lera som i sydöst gränsar mot berg.  

8 Positionering 

Utsättning av sonderingspunkter har utförts av mätansvarig Göran Andervass med GNSS-

instrument och totalstation. Mätningarna är utförda i mätklass B enligt Geoteknisk Fälthandbok 

(SGF Rapport 1:2013). Höjd har kontrollerats mot fix Lantmäteriets stompunkt nr 108_1_9111, 

+10,387. 

 
Höjdsystem:  RH 2000 

Koordinatsystem: SWEREF 99 1800 

9 Fältundersökningar 

Sondering och provtagning har utförts med borrvagn utrustad med fältdator för insamling av 

undersökningsdata i digitalt format. 

9.1 Utförda sonderingar 

• 5 jordbergsonderingar för kontroll av jordlager samt bergets överyta. 

• 2 trycksonderingar för kontroll av jordens mäktighet och karaktär. 

9.2 Utförda provtagningar 

Störd provtagning har utförts enligt följande: 

• 3 punkter för provtagning med skruvborr samt okulär jordartsbedömning. 

9.3 Undersökningsperiod 

Geoteknisk sondering och provtagning utfördes under september månad 2022.  

9.4 Fälttekniker 

Fältarbetet utfördes under ledning av fältgeotekniker Magnus Björkbäck.  

9.5 Provhantering geoteknik 

Jordprover har hanterats i enlighet med SGF Rapport 1:2013. 
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10 Radon 

10.1 Marcus 10 

För bestämning av radonhalt i porluften utfördes mätningar med direktregistrerande 

radongasmätare av typ Marcus 10. Mätdjupen valdes enligt metodstandard till ca 0,7 m för att 

minska variationer i radonhalten orsakade av nederbörd, temperatur etc. Observera att 

radonhalten, i en och samma jordart, även kan variera kraftigt på grund av skillnader i uranhalt 

(radiumhalt), fuktighet samt radontransport från andra jord- och bergarter i närheten. 

Porluftens radonhalt har mätts i nedan redovisade punkter, se Tabell 3. 

Provtagningspunkternas lägen framgår av tillhörande planritning G-10.1-01. 

Tabell 3. Radonhalt i provpunkter (kBq/m3 = kiloBecquerel per kubikmeter). 

Provtagningspunkt Radonhalt [kBq/m3] Djup [m] Jordart 

22B02 12 0,6 Morän 

22B04 12 0,7 Friktionsjord 

22B06 4 0,6 Morän 

 

11 Värdering av undersökning 

Den geotekniska undersökningen utfördes utan några större problem. Det var dock lite svårt att 

komma till med hänsyn till den utrustning som fanns på platsen. 

12 Redovisning 

Utförda undersökningar redovisas på bilagor och ritningar enligt nedan i enligt med SGF/BGS 

beteckningssystem version 2001:2 (se www.sgf.net) och SGF Beteckningsblad (2013-04-24) 

enligt SS-EN ISO 14688-1. 

12.1 Bilagor 

Benämning Beskrivning Antal sidor 

Bilaga 1 Jordprovstabell  1 

 

12.2 Ritningar 

Ritning Innehåll Skala A3 Daterad 

G-10.1-01 Planritning   1:200 2022-09-27 

G-10.2-01 Sektion A-A 1:100 2022-09-27 

G-10.2-02 Sektion B-B 1:100 2022-09-27 

G-10.2-03 Sektion C-C 1:100 2022-09-27 
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Bilaga 1 - Jordprovstabell 

Uppdrag Provtagningsdatum Provtagare 

22U1539 
Pärlans förskola 
Ekhammar 4:405 
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB 

2022-09-19  Magnus Björkbäck 

Borrpunkt Djup (m) Metod Jordart Anmärkning 

22B01 0,0 - 0,3 Skr Fyllning/ lera grus sand 
 

 
0,3 - 0,5 

 
siltig humushaltig Torrskorpelera 

 

 
0,5 - 0,8 

 
finsandig siltig Torrskorpelera 

 

22B03 0,0 - 0,06 Skr Fyllning/ 
 

 
0,06 - 0,2 

 
Fyllning/ sand 

 

 
0,2 - 0,4 

 
Fyllning/ sand grus 

 

 
0,4 - 0,5 

 
sandig siltig Morän 

 

22B05 0,0 - 0,1 Skr sandig Humusjord 
 

 
0,1 - 0,8 

 
sandig siltig Morän 
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FRONT VVS AB     Elektrogatan 10, 171 54 Solna 

 

 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 

0.1 BAKGRUND 3 

1.0 HUVUDDRAG 3 

2.0 VATTEN OCH AVLOPP 4 

2.1 DIMENSIONERANDE UPPGIFTER FÖR VATTEN OCH 
SPILLVATTEN 4 

2.2 ANSLUTNINGSPUNKTER FÖR DRICKSVATTEN OCH 
SPILLVATTEN. 6 

2.3 OMFATTNING AV SPILL-OCH VATTENINSTALLATION PÅ TOMT 
4:405 7 

 

BILAGOR VA, Beräkning av normflöden för fastighet 4:405, 4:406. 4:407 

 VA, Beräkning av normflöden för fastighet 4:405 
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0.1 Bakgrund 

VA utredningen är utförd på uppdrag av SSB. 

Uppdrag omfattar utredning av anslutning för vatten och spillvatten i samband med en 

eventuell utbyggnation av befintliga byggnaden. 

Vattenhuvudledningens kapacitet för vatten i gatan behöver utredas, idag är det en PEL50 

och VMP 50m. 

1.0 Huvuddrag 

Föreslagen byggrätt i detaljplan för ändamålet förskola är 390 kvadratmeter byggnadsarea 

(BYA). Detta för att kunna ge plats till 36 barn. Detaljplanen ska ju möjliggöra för antingen 

förskola (bild 1) eller bostadsändamål (bild 2). 

Översiktlig utformning av förskoleverksamhetens olika funktioner (ytor) 

Bild 1, 170 m² tillbyggnad förskola 

 
Bild 2, 30 BYA för bostad 

 



1 Beslut om antagande - detaljplan för Pärlans Montessoriförskola (Ekhammar 4:405 m.fl.), Kungsängen - KS 15/0383-60 Beslut om antagande - detaljplan för Pärlans Montessoriförskola (Ekhammar 4:405 m.fl.), Kungsängen : Bilaga 8 - Utredning av huvudledningar för vatten och spillvatten, Front VVS, den 18 november 2022

 

 

FRONT VVS AB     Elektrogatan 10, 171 54 Solna  

2.0 Vatten och avlopp  

2.1 Dimensionerande uppgifter för vatten och spillvatten 

Förskola befintligt, utbyggnad och villafastigheter Ekhammar 4:406 och 4:407 

Normflöden enligt Svenskvatten publikation P114. 

Förskola 4:405: 

Befintligt Kök  

Har Diskbänk, diskmaskin 

Allrum har Diskbänk 

Toaletter 

Enligt ”Miljö och hälsa i förskola, öppen förskola, skola och fritidshem” i förskolor 

bör det finnas minst en toalett per 15 barn och det ska dessutom finnas en separat 

personaltoalett. Vilket ger 1st tillkommande toaletter dvs 1st WC/Dusch. 

Enligt relationsritning på befintlig byggnad så finns det 2 st RWC/Dusch och 1st WC/Dusch.  

Om istället för tillbyggnad på 170 m² för förskola det befintliga huset byggs med 30 BYA för 

bostad påverkas inte vattenflöde utan det blir samma förutsättningar som för tillbyggnad 

förskolan. Vi har räknat med 1st WC/Dusch och en diskbänk i allrum för förskolans 

tillbyggnad som motsvarar 30 BYA bostad där tillkommer 1 st WC/Dusch och ett 

pentry. 

Villafastigheter 4:406; 4:407 

Det summerade normflödet för en typisk svensk villa kan sättas till 1,6 l/s enligt Svenskvatten 

publikation P114. 

Sammanställning av normflöden och sannolikt flöde se nedan och Beräkning se bilaga 1 

Normflöden 

Befintlig byggnad Förskola 

 KV VV S.a KV, VV S 

     

S:a Normfl. 2,9 l/s 2 l/s 4,9 l/s 16,8 l/s 

Sannol. fl 0,53 l/s 0,45 l/s 0,64 l/s 2,9 l/s 

 

Utbyggnad 180m²: 

 KV VV S.a KV, VV S 

     

S:a Normfl. 0,9 l/s 0,6 l/s 1,5 l/s 4,2 l/s 

Sannol. fl 0,35 l/s 0,31l/s 0,41 l/s 1,5 l/s 

 

Villafastihhet 4:406 

 KV VV S.a KV, VV S 

     

S:a Normfl. 1 0,6 1,6 9,9 

Sannol. fl 0,36 0,31 0,56 1,6 
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Villafastihhet 4:407 

 KV VV S.a KV, VV S 

     

S:a Normfl. 1,0 0,6 1,6 9,9 

Sannol. fl 0,36 0,31 0,56 1,6 

 

Befintlig byggnad + utbyggnad+villafastighet 4:406 och 4:407 

 KV VV S.a KV, VV S 

     

S:a Normfl.   9,6 l/s 40,8 l/s 

Sannol. fl   0,88 l/s 4,1 l/s 

 

Detta ger 

Dricksvatten sannolikt flöde 0,88 l/s. 

Hastighet i befintlig PEM50 vid 0,88 l/s blir 0,45 m/s. 

Spillvatten sannolikt flöde 4,1 l/s 

Spillvattenledning dimension vid flöde 4,1 l/s och 10‰ fall = Ø160: 
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2.2 Anslutningspunkter för dricksvatten och spillvatten. 

Fastigheterna inom planområdet är sedan tidigare anslutna till kommunalt vatten- och  

avloppsledningsnät. 

Fastigheterna 4:405, 4:406, 4:407 är anslutna på samma huvudledning som ligger längs 

Skyttens väg, vattenhuvudledningen i gatan är en PEL50 och VMP 50m. 

Spillvattenledning i gatan dimension BTG 225. 

 
 

Bild Anslutningspunkt för vatten och avlopp för Ekhammar 4:405 (förskolan), villafastigheter 

4:406 och 4,407. 

 

Behov av dimension på anslutningspunkt för alla tre fastigheter: 

Inkommande kallvattendimension vid flöde 0,88 l/s.  Ø40 (Befintlig Ø50) 

Spillvattenledning dimension vid flöde 4,1 l/s: Ø160 vid 10‰ fall 

(Befintlig BTG 225) 

Anslutningspunkt för dricksvatten behöver vara min dim. Ø40 och spillvattendim. Ø 160. 
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2.3 Omfattning av spill-och vatteninstallation på tomt 4:405 

Skiss nya spill- och vattenledningar i mark: 

 
 

Spill i mark för befintlig byggnad lika tidigare 110 PP. 

Vatten i mark för befintlig byggnad dimensioneras upp till vatten 40 PE.  

Vatten till Tillbyggnad av förskola dras internt mellan befintlig och ny huskropp. 

Ny Spillvatten ansluts till förstorade anslutningspunkt där befintlig byggnad ansluts och ny 

spillvattenledning för Tillbyggnad dras. Invid hus förses spillvattenledning med markisolering 

ovanför. 

Ny anslutning till förstorad anslutning dim 160 för tillbyggnad. 

 

FRONT VVS AB 

2022-11-18 
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1 Uppdrag 

Bjerking AB har på uppdrag av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB utfört en geoteknisk 

undersökning på fastigheten Ekhammar 4:405 som underlag för projektering av en utbyggnad 

och för att besvara frågor från Länsstyrelsen. Det undersökta området ligger i Kungsängen, 

Upplands-Bro kommun. Se Figur 1 för ungefärligt undersökningsområde.  

 

Figur 1. Ungefärligt undersökningsområde markerat med röd gränslinje. Bild erhållen från beställaren. 

2 Objektbeskrivning – översiktlig  

Planerad byggnationen omfattar en komplementbyggnad med ändamål för förskola och bostad. 

3 Underlag för undersökningen 

Följande handlingar har utgjort underlag för undersökningen: 

• Jordartskarta från SGU. 

• Digitalt kartunderlag. 
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• Ledningsunderlag från ledningskollen.se. 

• Situationsplan erhållen av Jonnie Malmlöf den 2022-09-09. 

4 Tidigare undersökningar 

Inga tidigare undersökningar är kända i närområdet. 

5 Styrande dokument 

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997 med tillhörande nationell bilaga enligt Boverkets 

föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder 

(Eurokoder), BFS 2011:10 (EKS 8) samt ändringsförfattning BFS 2015:6 (EKS 10). Se Tabell 1 

och Tabell 2 för gällande standarder eller andra styrande dokument. 

Tabell 1. Standard eller annat styrande dokument för fältundersökningar. 

Fältundersökning 
Standard eller annat 

styrande dokument 

Europastandarder  

Geoteknisk fälthandbok. Allmänna råd och 

metodbeskrivningar  

SGF Rapport 1:2013  

Geoteknisk undersökning och provning – Provtagning genom 

borrnings- och utgrävningsmetoder och 

grundvattenmätningar;  

Del 1: Tekniskt utförande 

SS-EN-ISO 22475-1 

Övriga, ej Europastandarder  

Jord-bergsondering SGF Rapport 4:2012 

Trycksondering SGF Rapport 1:2013 

 

Tabell 2. Standard eller annat styrande dokument för planering och redovisning. 

Planering och redovisning 
Standard eller annat 

styrande dokument 

Beteckningssystem SGF och BGS 

”Beteckningssystem för 

geotekniska utredningar” 

2001:2 

Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner; 

Del 2: Marktekniska undersökningar 

SS-EN 1997-2 

Geoteknisk fälthandbok.  

Allmänna råd och metodbeskrivningar  

SGF Rapport 1:2013  
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6 Geoteknisk kategori 

Undersökningarna har utförts i enlighet med Geoteknisk kategori 2.  

7 Befintliga förhållanden 

7.1 Topografi 

Marknivån i de sonderade punkterna varierar mellan ca +14,8 till +16,8.  

7.2 Ytbeskaffenhet 

Marken i området utgörs av skogmark/lekgård/grusad yta. Enligt SGU:s jordartkarta utgörs 

undergrunden av lera som i sydöst gränsar mot berg.  

8 Positionering 

Utsättning av sonderingspunkter har utförts av mätansvarig Göran Andervass med GNSS-

instrument och totalstation. Mätningarna är utförda i mätklass B enligt Geoteknisk Fälthandbok 

(SGF Rapport 1:2013). Höjd har kontrollerats mot fix Lantmäteriets stompunkt nr 108_1_9111, 

+10,387. 

 
Höjdsystem:  RH 2000 

Koordinatsystem: SWEREF 99 1800 

9 Fältundersökningar 

Sondering och provtagning har utförts med borrvagn utrustad med fältdator för insamling av 

undersökningsdata i digitalt format. 

9.1 Utförda sonderingar 

• 5 jordbergsonderingar för kontroll av jordlager samt bergets överyta. 

• 2 trycksonderingar för kontroll av jordens mäktighet och karaktär. 

9.2 Utförda provtagningar 

Störd provtagning har utförts enligt följande: 

• 3 punkter för provtagning med skruvborr samt okulär jordartsbedömning. 

9.3 Undersökningsperiod 

Geoteknisk sondering och provtagning utfördes under september månad 2022.  

9.4 Fälttekniker 

Fältarbetet utfördes under ledning av fältgeotekniker Magnus Björkbäck.  

9.5 Provhantering geoteknik 

Jordprover har hanterats i enlighet med SGF Rapport 1:2013. 
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10 Radon 

10.1 Marcus 10 

För bestämning av radonhalt i porluften utfördes mätningar med direktregistrerande 

radongasmätare av typ Marcus 10. Mätdjupen valdes enligt metodstandard till ca 0,7 m för att 

minska variationer i radonhalten orsakade av nederbörd, temperatur etc. Observera att 

radonhalten, i en och samma jordart, även kan variera kraftigt på grund av skillnader i uranhalt 

(radiumhalt), fuktighet samt radontransport från andra jord- och bergarter i närheten. 

Porluftens radonhalt har mätts i nedan redovisade punkter, se Tabell 3. 

Provtagningspunkternas lägen framgår av tillhörande planritning G-10.1-01. 

Tabell 3. Radonhalt i provpunkter (kBq/m3 = kiloBecquerel per kubikmeter). 

Provtagningspunkt Radonhalt [kBq/m3] Djup [m] Jordart 

22B02 12 0,6 Morän 

22B04 12 0,7 Friktionsjord 

22B06 4 0,6 Morän 

 

11 Värdering av undersökning 

Den geotekniska undersökningen utfördes utan några större problem. Det var dock lite svårt att 

komma till med hänsyn till den utrustning som fanns på platsen. 

12 Redovisning 

Utförda undersökningar redovisas på bilagor och ritningar enligt nedan i enligt med SGF/BGS 

beteckningssystem version 2001:2 (se www.sgf.net) och SGF Beteckningsblad (2013-04-24) 

enligt SS-EN ISO 14688-1. 

12.1 Bilagor 

Benämning Beskrivning Antal sidor 

Bilaga 1 Jordprovstabell  1 

 

12.2 Ritningar 

Ritning Innehåll Skala A3 Daterad 

G-10.1-01 Planritning   1:200 2022-09-27 

G-10.2-01 Sektion A-A 1:100 2022-09-27 

G-10.2-02 Sektion B-B 1:100 2022-09-27 

G-10.2-03 Sektion C-C 1:100 2022-09-27 
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Axel Svensson 

010-211 83 82 

axel.svensson@bjerking.se 

Granskad av 

 

 

Henrik Håkansson 

010-211 81 06 

henrik.hakansson@bjerking.se 
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Bilaga 1 - Jordprovstabell 

Uppdrag Provtagningsdatum Provtagare 

22U1539 
Pärlans förskola 
Ekhammar 4:405 
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB 

2022-09-19  Magnus Björkbäck 

Borrpunkt Djup (m) Metod Jordart Anmärkning 

22B01 0,0 - 0,3 Skr Fyllning/ lera grus sand 
 

 
0,3 - 0,5 

 
siltig humushaltig Torrskorpelera 

 

 
0,5 - 0,8 

 
finsandig siltig Torrskorpelera 

 

22B03 0,0 - 0,06 Skr Fyllning/ 
 

 
0,06 - 0,2 

 
Fyllning/ sand 

 

 
0,2 - 0,4 

 
Fyllning/ sand grus 

 

 
0,4 - 0,5 

 
sandig siltig Morän 

 

22B05 0,0 - 0,1 Skr sandig Humusjord 
 

 
0,1 - 0,8 

 
sandig siltig Morän 
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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
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Utvecklare/utredare 

Stöd- och utvecklingsenheten 
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Överklagande av Mark- och miljödomstolens 
dom över detaljplan för Säbyholm - Utvecklad 
argumentation 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens utvecklade argumentation över 

Mark- och miljödomstolens dom för detaljplanen för Säbyholm som sin egen 

och överlämnar den till Mark- och miljödomstolen. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige i Upplands-Bro kommun beslutade att anta detaljplanen 

för Säbyholm den 15 juni 2022. Planen överklagades och Mark- och 

miljödomstolen meddelade den 23 november 2022 att den upphäver 

detaljplanen med hänvisning till att kommunen inte hade visat att 

förutsättningarna för att ta brukningsvärd jordbruksmark i anspråk var 

uppfyllda. 

Upplands-Bro Kommun har överklagat domen och yrkar på att Mark- och 

miljööverdomstolen ska upphäva Mark- och miljödomstolens beslut. 

Skälen till detta är att kommunen menar att det finns anledning att betvivla att 

Mark- och miljödomstolen har dömt rätt då det inte är tydligt att detta område 

är att betrakta som brukningsvärd jordbruksmark. Om det är brukningsvärd 

jordbruksmark är det inte tydligt att en park skulle falla in under ”bebyggelse 

och anläggning”. Därför är det inte ett ianspråktagande i miljöbalkens mening. 

Även om det är att betrakta som ett ianspråktagande av jordbruksmark anser 

Upplands-Bro kommun att de villkor som ställs upp i Miljöbalken för att 

jordbruksmark ska kunna tas i anspråk är uppfyllda då det handlar om att 

använda marken för ett väsentligt samhällsintresse som inte kan tillgodoses på 

ett tillfredsställande sätt på annan plats. 

Om Mark- och miljööverdomstolen inte skulle döma i enlighet med 

kommunens ståndpunkt yrkar kommunen på att planen antas i de delar som 

inte omfattar jordbruksmark med undantag för infarten till området. 
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Datum Vår beteckning 2 (3)  
2022-12-20 KS 15/0282 

 
 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontoret tjänsteskrivelse den 20 december 2022 

 Överklagande av dom Säbyholm, den 20 december 2022 

 Mark- och miljödomstolens dom i mål P 5057-22, den 23 november 

2022 

 Beslut om antagande av detaljplan för Säbyholm (del av Säbyholm 

5:45m.fl.) Kommunfullmäktige den 15 juni 2022, §83 

 Fördjupad översiktsplan för landsbygden (FÖP 2016). Antagen av 

Kommunfullmäktige den 14 juni 2017 

Ärendet 

I samband med att utbildningsverksamheten på Säbyholm lades ner 2013 

inleddes en detaljplaneprocess. Syftet med detaljplanen var att möjliggöra en 

framtida utveckling av Säbyholmsområdet med målsättningen att skapa en nod 

i kommunen och att ta tillvara och utveckla platsens kvaliteter. Detaljplanen 

möjliggjorde både för ny bebyggelse och reglerade användningen av den 

befintliga med syfte att denna skulle kunna anpassas till en ny situatio n. 

Kommunfullmäktige i Upplands-Bro kommun beslutade att anta detaljplanen 

den 15 juni 2022. Planen överklagades och Mark- och miljödomstolen 

meddelade den 23 november 2022 att den upphäver detaljplanen med 

hänvisning till att kommunen inte hade visat att förutsättningarna för att ta 

brukningsvärd jordbruksmark i anspråk var uppfyllda. 

Upplands-Bro Kommun har överklagat domen och fått anstånd med att 

utveckla sin talan. Kommunens synpunkter utvecklas i ett eget dokument. 

Sammanfattningsvis kan sägas att kommunen yrkar på att Mark- och 

miljööverdomstolen ska upphäva Mark- och miljödomstolens beslut och på så 

sätt låta kommunens beslut om ett antagande av planen få laga kraft. 

Skälen till detta är att kommunen menar att det finns anledning att betvivla att 

Mark- och miljödomstolen har dömt rätt.  

 Det är inte tydligt att detta område är att betrakta som brukningsvärd 

jordbruksmark. 

 Om det är brukningsvärd jordbruksmark är det inte tydligt att en park 

skulle falla in under ”bebyggelse och anläggning”. Därför är det inte ett 

ianspråktagande i miljöbalkens mening. 

Även om det är att betrakta som ett ianspråktagande av jordbruksmark anser 

Upplands-Bro kommun att de villkor som ställs upp i Miljöbalken för att 

jordbruksmark ska kunna tas i anspråk är uppfyllda då det handlar om att 

använda marken för ett väsentligt samhällsintresse som inte kan tillgodoses på 

ett tillfredsställande sätt på annan plats. 
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Om Mark- och miljööverdomstolen inte skulle döma i enlighet med 

kommunens ståndpunkt yrkar kommunen på att planen antas i de delar som 

inte omfattar jordbruksmark med undantag för infarten till området. 

 

Barnperspektiv 

En utbyggnad av Säbyholmsområdet skulle kunna ge en god uppväxtmiljö för 

barn- och ungdomar. Den del av området som är planerad som Park har goda 

förutsättningar att bli en lekplats för barn i alla åldrar. I linje med idén om 

landsbygdskärnor är det motiverat att ha en relativt tät utbyggnad av områden 

som har goda möjligheter att nås på andra sätt än med bil, något som är viktigt 

för barn och unga.  

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Thomas Lenell  

Samhällsbyggnadschef Jonas Uebel 

 Chef, miljö- och 

stadsbyggnadsavdelningen 

 

Tove Carlsson  

Chef, plan- och exploateringsenheten  

 

 

Bilagor 

1. Överklagande av dom Säbyholm, den 20 december 2022 

2. Mark- och miljödomstolens dom i mål P 5057-22, den 23 november 

2022 

 

Beslut sänds till 

 Mark- och miljööverdomstolen c/o Mark- och miljödomstolen 

 Protorp FastigheterAB 
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Samhällsbyggnadskontoret
Datum

2022-12-20

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telef on: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se
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Gru n d er för överkl ag an d e av d om, d etal j p l an för
Säb yh ol m

Bakgrund

Området runt Säbyholm har varit bebott under lång tid

Området där Säbyholm ligge r har varit bebott under lång tid. Den intilli gga nde
Låssa kyrka kan ha uppförts så tidigt som i slutet av 1100-talet. Säbyholms
säteri grundades i mitten av 1600-talet.

1909 såldes Säbyholms gård till Sunnerdahlska stiftels e n för uppförande av
hemskola som skulle ge barn från staden möjlighe t till undervis ning i lantlig
miljö. Det är från den tiden, mitten av 1910-talet, som den tidigaste
bebyggelse n i området är uppförd.

I början av 1970-talet köpte landstinget skolan av stiftelse n Sunnerdahls
praktiska ungdomssko la och en trädgårdsmästa r utb i ld ning med internatboe nde
förlades till skolan. Nya byggnader uppfördes och äldre bebyggelse
renoverades och byggdes till. Mellan 2009 och 2013 fungerade skolan som ett
naturbruksgym nas i um i friskole for m men 2013 flyttade utbildni ngar na från
Säbyholm.

En detaljplaneprocess inleddes i samband med att lantbruksgymnasiet
flyttade från Säbyholm

I samband med att utbildni ngs verk sa mhe te n på Säbyholm lades ner 2013,
köptes området in av Säbyholms intressente r AB. Merparten av de befint liga
byggnader na renoverades, och omvandlade s till permanentbos täder samtidigt
som en detaljplaneproc ess inleddes. Syftet med detaljplane n var att möjliggöra
en framtida utveckling av Säbyholmso mråde t med målsättni nge n att skapa en
nod i kommune n och att ta tillvara och utveckla platsens kvalitet er.
Detaljpla ne n möjliggjorde både för ny bebyggelse och reglerade användninge n
av den befint liga med syfte att denna skulle kunna anpassas till en ny situatio n.

Mark- och miljödomstolen upphäver planen med hänvisning till att den
tar jordbruksmark i anspråk
Kommunfull mäk t ige i Upplands-Bro kommun beslutade att anta detaljpla ne n
den 15 juni 2022. Planen överklagades och Mark- och miljödo msto le n (MMD)
meddelade den 23 november 2022 att den upphäver detaljplane n med
hänvis ning till att kommune n inte hade visat att förutsättninga r na för att ta
bruknings värd jordbruksmark i anspråk var uppfyllda.
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Jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar om 
det behövs för ett väsentligt samhällsintresse och detta behov inte kan 
tillgodoses genom att annan mark tas i anspråk.  

Enligt 3kap 4§ Miljöbalken gäller att:  

”Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller 

anläggningar om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och 
detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredställande 
sätt genom att annan mark tas i anspråk.” 

I sin dom skriver MMD att det:  

”av planhandlingarna framgår att detaljplanens sydöstra del utgörs av 
åkermark som ska användas för bebyggelse och som park” samt att 
”kommunen varken har redogjort för om det finns ett väsentligt 
samhällsintresse av bebyggelsen och parken eller om behovet kan tillgodoses 
genom att annan mark tas i anspråk.” 

Kommunen menar att det inte handlar om ianspråktagande av jordbruksmark i 
Miljöbalkens, dels för att jordbruksmarken är svår att bruka på ett rationellt sätt 
och dels då användningen ”Park” inte torde ses som ”bebyggelse eller 

anläggning”. 

Om Mark- och miljööverdomstolen ändå skulle anse att det är fråga om ett 
sådant ianspråktagande menar kommunen att de nödvändiga kriterierna för att 
ta jordbruksmark i anspråk är uppfyllda och att det följer av tidigare 
kommunala ställningstaganden i översiktsplanering och i detaljplaneprocessen 
enligt det resonemang som utvecklas nedan. 

Vad gäller övriga skäl som de som överklagat anfört bedömer MMD att 
kommunen har hållit sig inom sitt handlingsutrymme. 

Är det fråga om att brukningsvärd jordbruksmark tas i 
anspråk? 

Eftersom området är litet är det svårt att få till ett rationellt jordbruk 

Den åkermark som MMD hänvisar till i sitt upphävande av detaljplanen är ett 
cirka 4 hektar stort fält som ligger i den sydöstra delen av planområdet. Marken 
är avskuren från omkringliggande jordbruksmark av en trädbevuxen kulle, 
bebyggelse och av vägar. Sammantaget leder detta till att det är svårt att 
använda fältet för ett effektivt jordbruk och marken har heller inte brukats 
under en längre tid. De senaste åren har marken legat i träda.  

Då bedömningen har varit att marken har ett begränsat värde som 
jordbruksmark och därmed inte bedöms som brukningsvärd har ingen särskild 
motivering givits till varför marken behöver tas i anspråk för ett allmänt 
samhällsintresse. Under planprocessen har heller inte frågan lyfts under någon 
del av samrådsprocessen.  
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En användning av marken som Park kan ge positiva effekter för 
jordbruket 

I Miljöbalken anges att det är villkorat att ta jordbruksmark i anspråk för 
”bebyggelse eller anläggningar”. För det aktuella området upptar användningen 
av marken för bostäder och ny infart cirka en hektar i detaljplanen. De övriga 
tre hektaren är planerade som Park. 

 

Illustration över markytor planerade för bostäder respektive gata 

I den omvandling av Säbyholmsområdet som påbörjades när 
utbildningsverksamheten lades ner har en tydlig del varit att ta tillvara 
befintliga byggnader till verksamheter som har anknytning både till platsen och 
till områdets historia. Två tydliga exempel på detta är att ett mikrobryggeri och 
en förskola har etablerat sig i området 

På samma sätt är det lätt att se att den aktuella marken i planen som är utpekad 
som Park skulle kunna utvecklas på ett sätt som anknyter till platsen historia. 
Om det handlar om kolonilotter för de boende eller en trädgårdsodling i mindre 
kommersiell skala bestäms inte, men möjliggörs, i planen. På så sätt skulle ett 
genomförande av planen kunna leda till ett bättre användande av marken än att 
den ligger i träda. 

Även om en sådan utveckling inte skulle komma till stånd delar inte 
kommunen MMDs uppfattning att ”Park” är att betrakta som ”bebyggelse eller 

anläggning” i Miljöbalkens mening då marken inte görs obrukbar på samma 

sätt som vid annan ty av exploatering. 
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Marken behövs för ett väsentligt samhällsintresse 

Området är utpekat som landsbygdskärna i Fördjupad översiktsplan för 
landsbygden (FÖP 2016) 

Om Mark- och miljööverdomstolen inte skulle dela kommunens syn på att det 
inte är fråga om att ta brukningsvärd jordbruksmark i anspråk finns det ändå 
skäl att besluta så att detaljplanen vinner laga kraft då marken behövs för ett 
väsentligt samhällsintresse. 

Upplands-Bro kommun har vuxit mycket under de senaste tio åren. Trycket har 
varit högt i alla kommundelar och det har även märkts av på att det har varit ett 
stort intresse för att bygga bostäder på landsbygden. 

Parallellt med att kommunen har detaljplanerat för Säbyholmsområdet har en 
Fördjupad översiktsplan för landsbygden i kommunen tagits fram. I denna 
anges ett antal planeringsinriktningar varav en lyder:  

”Ny bebyggelse som inte är kopplad till de areella näringarna ska i första 
hand lokaliseras till utpekade stråk och områden för bebyggelseutveckling.”  

Denna inriktning motiveras under rubriken Bebyggelseutveckling i utpekade 
stråk och områden: 

”Av både hållbarhets- och miljöhänsyn bygger bebyggelseutvecklingen på en 
huvudprincip med funktionella stråk där transportsamband för kollektivtrafik 
finns och möjlighet till teknisk försörjning i form av kommunalt vatten och 
avlopp kan ges på sikt. 

Viktigt för att kunna leva på landsbygden är att den lokala samhällsservicen 
behåller tillräckligt med befolkningsunderlag för att kunna fortleva och 
utvecklas. Bebyggelseutvecklingen på landsbygden kopplas i huvudsak till tre 
landsbygdskärnor och två tätortskärnor, där samhällsservice finns tillgänglig. 
Landsbygdskärnorna i norr är Tjusta by och Håbo-Tibble kyrkby och i sydväst 
Säbyholm.” 
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Karta ur Fördjupad översikt för landsbygden 

 

I ett yttrande över en samrådsversion av denna FÖP skriver LST att:  

”Länsstyrelsen anser att kommunens ambition att bidra till en positiv tillväxt 

på landsbygden är bra. Länsstyrelsen vill i sammanhanget betona vikten av att 
nyproduktion av bostäder som inte är direkt knutna till landsbygdens näringar 
bör ske i områden till god kollektivtrafikförsörjning” samt ”Utgångspunkten 

för placeringen bör därför vara att omfattande bostadsbebyggelse lokaliseras 
till tätorterna Bro och Kungsängen/Brunna och i närheten av dessa. 
Länsstyrelsen förordar därför att den fortsatta planeringen för landsbygden 
inriktas mer på en mer begränsad utbyggnad med bostäder, framför allt som 
kompletteringar till redan befintlig permanentbebyggelse.”  

I enlighet med både FÖP 2016 och Länsstyrelsens yttrande över 
samrådsversionen av denna syftar detaljplanen till att möjliggöra att Säbyholm 
utvecklas till ett område där man kan bo lantligt men ändå räkna med att ha en 
viss samhällsservice och dessutom ha tätorten tillgänglig på fler sätt än med 
bil. En bussförbindelse med relativt tät trafik finns redan och en utbyggnad av 
gång- och cykelväg och kommunalt vatten- och avlopp planeras i samband 
med genomförandet av detaljplanen. Utöver det har en förskola etablerats i 
området. Denna får planstöd i den nya detaljplanen. I det perspektivet bör 
detaljplanen ses som en del i det väsentliga samhällsintresset att utveckla 
landsbygden i kommunen. 
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Behovet kan inte tillgodoses på ett tillfredsställande sätt 
genom att annan mark tas i anspråk 

I ett kommunperspektiv är det ett fåtal områden som kan utvecklas 
enligt de riktlinjer som anges i den fördjupade översiktsplanen 

I enlighet med resonemanget under den föregående rubriken är det bara ett fåtal 
områden som har förutsättningar att kunna utvecklas så som den fördjupade 
översiktsplanen föreslår.  

Genom att i översiktsplaneringen göra en prioritering mellan olika områden ges 
också företräde för de areella näringarna i andra delar av kommunen. Detta 
uttrycks bland annat i planeringsinriktningen:  

”I områden utpekade för de areella näringarna har dessa företräde framför 

andra exploateringsintressen.” 

I utpekandet av Säbyholm som landsbygdskärna ingår alltså också ett 
ställningstagande för att ge möjlighet att bevara jordbruksmark i andra delar av 
kommunen och det bör därför ses som motiverat att utveckla just denna del av 
kommunens landsbygd. 

Placeringen av bostadsbebyggelsen har valts för att inkräkta så lite som 
möjligt på befintliga natur- och kulturmiljöer 

Traditionen i Säbyholmsområdet ger kvalitéer att anknyta till och utveckla men 
det innebär också att stor hänsyn måste tas till natur- och kulturvärden när ny 
bebyggelse föreslås. 

Som tidigare nämnts inleddes en detaljplaneprocess i samband med att området 
slutade användas för skolverksamhet 2013 och därför fick nya ägare. 
Planprocessen inleddes med att ett detaljplaneprogram togs fram och ställdes ut 
hösten 2014. Ett reviderat planprogram godkändes av kommunfullmäktige den 
3 juni 2015. Därefter skedde ett detaljplanesamråd under hösten 2018 och en 
granskning under våren 2022.  

Genom hela processen har tre områden pekats ut för ny bostadsbebyggelse. 
Tanken har varit att dessa tre områden ska få en sinsemellan något olik 
karaktär. Anledning till att just dessa tre områden valts är att en ny bebyggelse 
där skulle påverka den redan befintliga bebyggelsen så lite som möjligt.  

Under planprocessen har det också varit frågan om anpassning till de lokala 
förutsättningarna som har engagerat de boende i området och under processens 
gång har förtydliganden gjorts av byggnadsytor, antalet bostäder och höjder. I 
dialog med Länsstyrelsen har också anpassningar gjorts så att den nya 
bebyggelsen inte ska skada riksintresset för kulturmiljön. Det bedöms inte som 
möjligt att ersätta bebyggelsen i sydöstra delen genom att placera den någon 
annan stans i området.  
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Illustration ur detaljplaneprogrammet 

 

Illustration ur planbeskrivningen, samrådsversion 
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Illustration ur gestaltningsprogrammet, antagandeversion 

 

Utöver resonemanget under den tidigare rubriken om det allmänna intresset att 
ge möjligheter för en utveckling av landsbygden ger det också ett större 
underlag för att underhålla området ju fler personer som flyttar in samtidigt 
som exploateringen inte får bli för storskalig, något som skulle leda till att 
karaktären skulle förvanskas. 

Den åker som utgör jordbruksmark är cirka fyra hektar. Utöver att cirka en 
hektar av denna skulle tas i anspråk för bostadsbebyggelse är det också platsen 
för en ny infart och för en park. En ny tillfart bedöms som nödvändig för att 
klara tillkommande trafik.  

Parken är tänkt att utvecklas till en gemensam plats för alla boende i området, 
delvis för att ersätta områden som kommer att bebyggas. Genom en varsam 
utformning skulle en park kunna utformas så att den blev en naturlig 
fortsättning på parkmiljön i övriga området. 
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Skäl till prövningstillstånd  

Kommunen yrkar på att Mark- och miljööverdomstolen ska fastslå 
kommunens beslut om antagande genom att upphäva Mark- och 
miljödomstolens dom 

 Utifrån det resonemang som har utvecklats ovan menar kommunen att 
det finns anledning att betvivla att Mark- och miljödomstolen har dömt 
rätt. 

 Kommunen menar att det inte är tydligt att detta område är att betrakta 
som brukningsvärd jordbruksmark. 

 Om det är brukningsvärd jordbruksmark är det inte tydligt att en park 
skulle falla in under ”bebyggelse och anläggning”. Därför är inte 
exploateringen i sin helhet att betrakta som ett ianspråktagande i 
miljöbalkens mening. 

 Även om det är att betrakta ett ianspråktagande av jordbruksmark anser 
Upplands-Bro kommun att de villkor som ställs upp i Miljöbalken för 
att jordbruksmark ska kunna tas i anspråk är uppfyllda.  

I andra hand yrkar kommunen på att planen endast delvis upphävs 

Om Mark- och miljööverdomstolen inte skulle dela kommunens ståndpunkt 
bör ändå planen kunna antas i de delar som inte omfattar jordbruksmark med 
undantag för infarten till området. I enlighet med 13 kap 17 § andra stycket 
PBL medger kommunen således i andra hand att Mark- och 
miljööverdomstolen ändrar detaljplanen på så sätt att bebyggelsen på den 
aktuella jordbruksmarken utgår från planen. 
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Område som kan undantas för antagande markerat med röd linje 
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   Sid 1 (12) 

 

NACKA TINGSRÄTT 
Mark- och miljödomstolen 

DOM 
2022-11-23 
meddelad i 
Nacka  

Mål nr P 5057-22 
 
  

  
 

 
 
 

Dok.Id 785413 
Postadress Besöksadress Telefon  Expeditionstid  
Box 69 
131 07 Nacka  

Sicklastråket 1 08-561 656 40   måndag – fredag 
08:00–16:30 E-post: mmd.nacka.avdelning4@dom.se 

www.nackatingsratt.domstol.se 

 

PARTER 
 
Klagande 
1. Åsa Carlid 
Rösaringsvägen 12 
197 91 Bro 
  
2. Ewa Grängsjö 
Adress som 1 
  
3. Gustav Karlsson 
Magna Sunnerdahls väg 21 
197 91 Bro 
  
4. Camilla Larsson 
Adress som 3 
  
5. Emma Persson 
Adress som 3 
  
Motparter 
1. Upplands-Bro kommun 
196 81 Kungsängen 
  
2. Protorp Fastigheter AB 
c/o Admit Ekonomi AB 
Box 1 
851 02 Sundsvall 
 
3. Säbyholm Fastigheter AB 
Adress som 2 
  
Ombud för 2 och 3: Advokat Johannes Holmgren 
Polaris Advokatbyrå HB 
Sveavägen 64 
111 34 Stockholm 
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NACKA TINGSRÄTT DOM 

 
P 5057-22 

Mark- och miljödomstolen  
 
 
 
  
ÖVERKLAGAT BESLUT 
Kommunfullmäktige i Upplands-Bro kommuns beslut den 15 juni 2022 i ärende nr 
KS 15/0282, se bilaga 1 
 
SAKEN 
Detaljplan för Säbyholm (del av Säbyholm 5:45 m.fl.) 
_____________ 
 
DOMSLUT 

Mark- och miljödomstolen upphäver Kommunfullmäktige i Upplands-Bro 

kommuns beslut den 15 juni 2022 i ärende nr KS 15/0282. 

_____________ 
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BAKGRUND 

Kommunfullmäktige i Upplands-Bro kommun beslutade den 15 juni 2022 att anta 

detaljplan för Säbyholm (del av Säbyholm 5:45 m.fl.), dnr KS 15/0282. Av plan-

beskrivningen framgår att syftet med planläggningen är att möjliggöra en framtida 

utveckling av Säbyholmsområdet. Detaljplanen beräknas möjliggöra cirka 170 

bostäder som fristående villor, parhus och radhus eller som lägenheter i mindre 

flerbostadshus.  

 

Ewa Grängsjö, Camilla Larsson, Gustav Karlsson, Emma Persson och Åsa Carlid 

har överklagat kommunens beslut.  

 

YRKANDEN M.M. 

Ewa Grängsjö har yrkat att beslutet att anta detaljplanen ska upphävas och har till 

stöd för sin talan anfört i huvudsak följande. Säbyholm är ett unikt område i fråga 

om växt- och djurliv. Området är klassat av RUFS som en av de tio mest tysta 

platserna i Stockholm med omnejd och har en genomtänkt arkitektur och placering 

av hus. Det saknas en helhetssyn på byggandet i Bro kommun och de nya bostäd-

ernas placering är inte bra. Den typ av bostäder som ingår i detaljplanen passar inte 

heller ihop med övrig bebyggelse. Rösaringen, vikingagravarna och Processions-

vägen är historiska platser som inte bör belastas med ett tätbebyggt Säbyholm. De 

är uppskattade utflyktsmål för många stockholmare och bör så förbli. Kommunen 

kan inte välja att exploatera kulturmiljön. Udden nere vid Mälaren bör inte bli en 

stor badplats. Där finns fågelarter, växter och blommor som måste bevaras enligt 

Naturvårdsverket. Rösaringsvägen kommer inte att hålla för tung byggtrafik för att 

sedan belastas med en markant ökning av antalet bilar i rörelse på vägen. Dessutom 

går det knappt att möta buss eller långtradare på vägen. Området Tegelhagen har 

placerats som en flaskhals vid Rättarboda för att göra det extra knepigt för boende. 

Hon ifrågasätter hur nya boende ska få plats med bilar och eventuella andra fordon. 

Det skapas trängsel med 140 inklämda bostäder. Hon vill att kommunen återgår till 

sextio bostäder som det var sagt från början. 
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Camilla Larsson har yrkat att de nya bostäderna i första hand ska tas bort från 

detaljplanen och i andra hand att deras maximala totalhöjd justeras nedåt så att de 

inte stör siktlinjen för befintlig bebyggelse. Det större flerfamiljshuset ska helt 

strykas ur detaljplanen och antalet bostäder reduceras till sextio som var planerat 

från start. Hon har till stöd för sin talan anfört i huvudsak följande. Säbyholm är ett 

unikt område med dess historiska arv, anrika jordbruksmark och sällsynta park-

miljö. Detaljplanen kommer att förstöra ett kulturvärde som aldrig går att återskapa. 

Detaljplanen kommer oundvikligen påverka områdets attraktiva lantliga trädgårds-

miljö och områdets trafik. RUFS har klassat området Säbyholm som ett tyst område 

och Säbyholm kommer inte kunna behålla denna klassning. Hänsyn borde tas till 

växt- och djurlivet i den nuvarande välplanerade parkmiljön och bygga de nya 

husen i de öppna områdena, grusplanen och eventuellt ängen. Även om viss växtlig-

het kommer att ersättas så kommer kulturarvet aldrig kunna ersättas. Bostäderna 

som planeras att byggas i fruktträdgården kommer att skymma sjöutsikten för boen-

de på Magna Sunnerdahls väg 21. Reducerad sjöutsikt kan påverka bostadspriserna 

till det negativa. Infarten till den nya fastigheten kommer placeras utanför entrén till 

mittenbostaden på Magna Sunnerdahls väg 10. Detta orsakar åtgärder på parkmiljön 

så som borttagning av fruktträd och flera hundraåriga barrträd. Vägen kommer vara 

direkt farlig med en ökad trafikintensitet i kombination med barn och djur vid entré-

erna. Fastighetens fasad och grund kommer påverkas. Den ökade trafiksituationen 

går helt emot Trafikverkets tidigare utlåtande och RUFS mål gällande varsam ut-

veckling av tysta områden. Ökning av fordon i området kommer skapa trängsel och 

avgasutsläpp som strider mot kommunens hållbarhetsplan. Landsvägen som leder ut 

till Säbyholm är inte anpassad för denna tillväxt. Den ökade trafikintensiteten utan-

för Magna Sunnerdahls väg 21 är inte tillgodosedd ur trafiksäkerhetssynpunkt.  

 

Gustav Karlsson och Emma Persson har i likalydande skrivelser yrkat att beslutet 

att anta detaljplanen ska upphävas och har till stöd för sin talan anfört i huvudsak 

följande. I denna anrika jordbruksmark planeras 140 bostäder, vilket kommer på-

verka områdets speciella karaktär samt öka trafikpåverkan. Omfattningen på den nu 

antagna detaljplanen riskerar att förstöra de unika kultur- och naturvärden som finns 

i området. Det är av största vikt att i stället bevara de kulturvärden och den lugna 
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atmosfären som råder i området, som i RUFS klassas som en av tio tysta områden i 

Region Stockholm. Framför allt i en storstadsregion är det viktigt att de få lugna 

områdena som finns kvar tillvaratas och får vara en kontrast till all övrig explo-

atering i regionen. Den välplanerade parkmiljön, som är en stor del av den gamla 

lantbruksskolans karaktär, riskerar att reduceras och fråntas sitt unika värde när 

fruktträd och kulturväxter ersätts med bostäder. Säbyholms unika miljö med hundra 

olika äppelsorter, men även päronträd, körsbärsträd och ett stort antal andra kultur-

växter är värd att bevara. Även om nya fruktträd planteras kommer parkkaraktären, 

som är en oerhört viktig kulturmiljöaspekt, att gå förlorad. Det tar lång tid för 

nyplanterade träd att ersätta de nuvarande, både när det gäller att ge frukt och som 

habitat för viktiga insekter och andra djur. De nya hus som ska byggas borde enbart 

förläggas till impediment och öppen mark. Bebyggelsen i äppellunden kommer 

skymma sjöutsikten för boende på Magna Sunnerdahls väg 21. Reducerad sjöutsikt 

kan påverka bostadspriserna till det negativa och detta medför en betydande olägen-

het. Husen borde i första hand helt strykas ur detaljplanen och i andra hand bör 

maximal totalhöjd justeras nedåt så att de inte stör siktlinjen för befintlig bebygg-

else. Den ökade trafiken till och i Säbyholm kommer gå emot de mål som ställs i 

RUFS gällande varsam utveckling i tysta områden. Antal trafikrörelser kommer 

drastiskt att öka på grund av det planerade antalet hushåll. De bilar som väntas 

tillkomma i området kommer bidra till både trängsel och avgasutsläpp vilket inte 

överensstämmer med kommunens hållbarhetsplan. Vägen till Säbyholm är inte 

anpassad för en ökad mängd trafik då den är smal och slingrig, vilket redan i dag 

skapar problem vid trafikmöten. Det är direkt olämpligt ur säkerhetssynpunkt att 

kraftigt förtäta ett område med så begränsad infrastruktur och den ökade trafiken 

kommer även medföra en betydande olägenhet. Boende på Magna Sunnerdahls väg 

10 kommer kraftigt störas av den planerade bebyggelsen i dess närhet eftersom 

infarten till bebyggelsen ligger vid husets entré. 

 

Åsa Carlid har yrkat att antalet bostäder ska minskas och har till stöd för sin talan 

anfört i huvudsak följande. Ökningen av antalet bostäder i området kommer att 

innebära en kraftig ökning av störande ljud från människor som ska bo och leva i 

Säbyholm. Hon och grannar har flyttat till Säbyholm för att de av olika skäl är i 
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stort behov av att bo i en tyst miljö. Området har pekats ut i RUFS som ett av få 

områden i länet som fortfarande kan klassas som tyst och det ligger i allmänhetens 

intresse att verka för bibehållen tystnad. På grund av den stora mängden nya hus 

kommer husens intryck i omgivningen vara markant. Områdets karaktär kommer att 

förändras drastiskt av denna dominans och den mysiga bullerbykänslan kommer att 

försvinna helt. Förändringen förstärks av de långa raderna av hus vilket går stick i 

stäv med hur husen är placerade i dag. Den nya bollplanen som planeras i äppel-

lunden är mindre än den befintliga bollplanen vilket rimmar illa med ett ökat antal 

boende. En ansenlig mängd träd måste fällas i äppellunden för att kunna anlägga 

bollplanen. Träden är viktiga och uppskattade av både människor och djur, inte 

minst insekter. Träden är även starkt förknippade med platsens historia. Att explo-

atören avser att återplantera träd gör inte att man tillvaratar platsens kulturhistoriska 

aspekter och äldre träd är bättre ur miljösynpunkt. Befintlig bollplan bör behållas. 

Även äppelodlingen bör få vara kvar. Det kommer ta flera decennier att återfå 

motsvarande växtlighet som finns i det gröna rummet där det  ska byggas hus. Det 

innebär ett ingrepp både ur ett ekologiskt perspektiv och kulturmiljöhänseende då 

denna yta uppvisar en stark koppling till områdets historia med sitt mångskiftande 

växtsortiment. Ytan bör få vara kvar. Byggloven för kvarteret bygatan och för de 

planerade husen i äppelodlingen mellan Skogsbro och Lillstugan ska tas bort. Bygg-

loven för trädgårdskvarteret och på traktorplan och längs den planerade nya infarten 

till området ska begränsas. Genom att minska antalet nya bostäder främjas områdets 

tystnad, växt- och djurliv samt platsens unika kulturhistoria. Balansen mellan äldre 

och yngre bebyggelse blir bättre. Även trafiken i och till området minskar. 

 

Upplands-Bro kommun har beretts tillfälle att yttra sig över överklagandena och 

har genom delegationsbeslut anfört i huvudsak följande. Kommunen har i sin 

övergripande planering strävat efter att skapa möjligheter att erbjuda boende på 

landsbygden samtidigt som denna koncentreras till ett antal områden som på så sätt 

har bättre förutsättningar att ordna en viss service. Säbyholm har en förskola som 

drivs i privat regi och turtätheten för bussar har ökat efter att permanent boende 

etablerades här. Genom att förtäta i Säbyholm skapas också ekonomiska möjlig-

heter att finansiera en gång- och cykelväg till området. I kommunens fördjupade 



2 Överklagande av Mark- och miljödomstolens dom över detaljplan för Säbyholm - Utvecklad argumentation - KS 15/0282-256 Överklagande av Mark- och miljödomstolens dom över detaljplan för Säbyholm - Utvecklad argumentation : Dom i mål P 5057-22, Mark- och Miljödomstolen

  Sid 7 
NACKA TINGSRÄTT DOM 

 
P 5057-22 

Mark- och miljödomstolen  
 
 
översiktsplan för landsbygden (FÖP 2016) är Säbyholm ett av de områden som 

pekas ut som landsbygdskärna. Någon bullerutredning är inte utförd men ett stör-

ningsskydd är inlagt i plankartan för att begränsa bullret till omgivningen från 

verksamheter. Det är inte tydligt i RUFS vilka nivåer som antas utgöra ett tyst 

område. I miljökonsekvensbeskrivningen är frågan berörd och det påpekas att en 

ökad förtätning kan leda till förhöjd bullerpåverkan på omkringliggande natur-

områden men att förtätningen koncentreras till ett redan bebyggt område. Den delen 

av Rösaringvägen som leder till området bedöms klara av den tillkommande 

trafiken, både i byggskedet och när området är genomfört. Vägen är dock smal och 

kommunen har därför gemensamt med exploatören åtagit sig att bygga en gång- och 

cykelväg från Säbyholm till Tegelhagen, cirka två kilometer nordöst. På så sätt för-

bättras situationen för oskyddade trafikanter dramatiskt. I genomförandeskedet 

behöver därför den nya infarten till området som är inritad i planen byggas först, så 

att byggtrafiken kan ledas den vägen. Brandkåren Attunda har inte i sitt yttrande i 

samrådsskedet lyft risken för att området skulle vara särskilt utsatt för att bli ofram-

komlig. Antalet parkeringsplatser som möjliggörs i planen är en avvägning mellan 

en situation där många boende i området kommer att ha bil samtidigt som en alltför 

stor anpassning leder till ett bilberoende. I detaljplanen bestäms att P-platser för 

nybyggnation ska utföras på kvartersmark. Gästplatser ingår i nedanstående park-

eringsnorm. För småhus utom radhus ska det finnas 2 p-platser, för radhus 1,5 p-

platser och för lägenheter 1 p-plats per lägenhet. För verksamheter ska parkering 

ske inom respektive fastighet. Det är en avvägning när det gäller hur många bilar 

som möjliggörs i ett område men även i stort när det handlar om hur stor explo-

atering som möjliggörs, där en vinst med att ha en något tätare exploatering är att 

möjlighet skapas för ökad turtäthet för bussar och för att bygga en gång- och cykel-

väg. Det har lagts stor möda på anpassning till områdets befintliga bebyggelse 

under hela planprocessen. I planprogrammet pekas några områden ut som lämpliga, 

just för att det i dessa områden redan är kompletterat med en sentida bebyggelse 

eller att det är en större grusad yta utan påtagliga kulturvärden. Sedan har det till 

samrådsprocessen ytterligare förtydligats vilka områden som föreslås för ny 

bebyggelse och hur denna ska utformas. Dessa utformningsbestämmelser har 

fortsatt utvecklats under detaljplaneprocessen för att leda fram till den antagna 
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detaljplanen, där utformningen regleras av ett antal bestämmelser för placering, 

utformning och utförande samt varsamhet. Vidare har ett gestaltningsprogram tagits 

fram för att förtydliga hur dessa bestämmelser är tänkta att tolkas. Ett genomför-

ande av den antagna planen blir på så sätt ett tillskott till den övriga bebyggelsen. 

Den delen som är viktigast för riksintresset för kulturmiljön är inägan i den sydöstra 

delen av området. Där har både placeringen av och volymen på husen stämts av 

med länsstyrelsen under planprocessen. En omfattande inventering av växtligheten i 

området har gjorts och hänsyn har tagits till detta vid placering av bebyggelsen. I 

plankartan har ett stort antal träd skyddats mot fällning. En positiv aspekt av att 

området förtätas avseende parkmiljön, är att de boende i området klarar av skötseln 

då detta är tänkt som ett gemensamt åtagande för dem. I planen läggs en del av 

udden ut som kommunal allmän plats för att säkerställa att stranden ska vara till-

gänglig för allmänheten. Udden är i dag igenvuxen med vass och en ökad skötsel av 

ytan kan leda till positiva effekter för vissa arter. I planen föreslås att en strand görs 

i ordning och att två bryggor kan byggas i lägen där de har funnits tidigare i om-

rådets historia. En slutlig prövning av dessa åtgärder görs i ansökan om strand-

skyddsdispens och vattenverksamhet. Anpassningar har gjorts till den befintliga 

bebyggelsen i området utifrån synpunkter som har kommit in under detaljplane-

processen. I gestaltningsprogrammet går det att se hur den tillkommande bebygg-

elsen kan utformas och hur den förhåller sig till den befintliga.  

 

Protorp Fastigheter AB och Säbyholm Fastigheter AB (bolagen) har beretts 

tillfälle att yttra sig över överklagandena. Protorp Fastigheter AB är fastighets-

utvecklare och det bolag som, genom sitt dotterbolag Säbyholm Fastigheter AB, 

kommer att realisera nu antagen detaljplan tillsammans med kommunen. Bolagen 

har anfört i huvudsak följande. Ambitionen och syftet med detaljplanen är att möj-

liggöra en varsam exploatering som tar tillvara de natur- och kulturvärden som finns 

i området. Kommunen har bedömt att planens genomförande kan antas medföra risk 

för betydande miljöpåverkan och har låtit upprätta en miljökonsekvensbeskrivning. 

Djur- och växtliv har inventerats och beaktats i planen och kommunen har genom 

bl.a. stora park- och naturområden, sett till att viktiga naturvärden bevaras och hålls 

fria från exploatering. Enligt miljökonsekvensbeskrivningen bedöms de negativa 
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effekterna för områdets naturmiljö sammantaget bli obetydliga och att skyddet för 

kultur- och naturmiljön tvärtom stärks. Kommunen har gjort en fullgod utredning av 

natur- och kulturvärden och det har också funnits ett fullgott beslutsunderlag vid 

antagandet av planen. Detaljplanen i sig strider inte mot PBL:s och miljöbalkens 

bestämmelser till skydd för natur- och kulturvärden. Aktuellt planområdet är så pass 

stort att det utan problem inrymmer de 140 nya bostäder som kommunen planerar 

för. Vad gäller tillgängligheten till området kommer exploatören tillsammans med 

kommunen att bygga en GC-väg från Säbyholm till Tegelhagen, ett åtagande som 

finns reglerat i det antagna exploateringsavtalet. Vägnätet bedöms i övrigt klara den 

tillkommande trafik som detaljplanen medför. Vad gäller parkeringslösningen finns 

en planbestämmelse som berättar var parkering ska ske och hur många platser som 

ska finnas. Av detaljplanen framgår således att trafiksituationen kan ordnas och att 

det i skälig utsträckning kommer finnas utrymme för parkering. Anpassningen av 

och varsamheten i den tillkommande bebyggelsen har säkerställts genom ett antal 

planbestämmelser som reglerar bebyggelsernas placering och utformning. Det finns 

även ett gestaltningsprogram framtaget inom ramen för detaljplanen för att förtyd-

liga hur bebyggelsen är tänkt att bli. Sammantaget är detaljplanen förenlig med 

såväl 2 kap 6 § PBL som andra relevanta varsamhets- och anpassningsbestämmelser 

i PBL och miljöbalken. Detaljplanen medger att man gör i ordning en strand och två 

bryggor vid udden. Udden är i dag igenvuxen och en varsam skötsel och upprust-

ning av området kan bli positivt såväl för djur- och växtliv som för den allemans-

rättsliga tillgängligheten till strandområdet. Noteras kan att strandskyddet inte är 

upphävt och att åtgärderna således först måste prövas enligt strandskyddsreglerna i 

miljöbalken. Bolagen konstaterar att de boende som omtalas bor ett bra stycke från 

sjön. De kan inte räkna med att för alltid få behålla sin utsikt. Kommunen har vidare 

gjort anpassningar av planförslaget för att minska störningarna för de närboende. 

Kommunen har således gjort en avvägning mellan de boendes enskilda intressen 

och planintressena. Några betydande olägenheter i den mening som avses i 2 kap 9 

§ PBL kommer inte att uppstå.  
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DOMSKÄL 

Rättsliga utgångspunkter 

Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten 

(se 1 kap. 2 § plan- och bygglagen [2010:900], PBL). Det är alltså kommunen som, 

inom vida ramar, avgör hur bebyggelsemiljön ska utformas i kommunen.  

 

Domstolen ska, vid prövning av ett överklagande av ett beslut att anta, ändra eller 

upphäva en detaljplan, endast pröva om det överklagade beslutet strider mot någon 

rättsregel på det sätt som klagandena har angett eller som framgår av omständig-

heterna (se 13 kap. 17 § PBL). Om domstolen vid prövningen finner att beslutet 

strider mot en rättsregel ska beslutet upphävas i sin helhet. Annars ska beslutet 

fastställas i sin helhet. Delvis upphävande eller ändringar av beslutet får endast 

göras om kommunen har medgett det eller om det är fråga om ändringar av ringa 

betydelse.  

 

Planläggning av markområden samt lokalisering, placering och utformning av 

byggnadsverk får inte ske så att den avsedda användningen eller byggnadsverket 

kan medföra en sådan påverkan på omgivningen som innebär fara för människors 

hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt (2 kap. 9 § PBL). Vid 

planläggning ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den 

avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskaps-

bilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan 

(2 kap. 6 § PBL).  

 

Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse endast om det behövs 

för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses 

på ett från allmän synpunkt tillfredställande sätt genom att annan mark tas i anspråk 

(3 kap. 4 § miljöbalken). De avvägningar som kommunen har gjort mellan olika 

samhällsintressen blir, om kommunen har hållit sig inom sitt handlingsutrymme, 

inte föremål för överprövning (se MÖD 2013:47 och jfr MÖD 2014:12). 
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Domstolens prövning i sak 

Av planhandlingarna framgår att detaljplanens sydöstra del, som utgörs av åker-

mark, ska användas för bebyggelse och som park. Den aktuella åkermarken utgör 

brukningsvärd jordbruksmark som kommer att tas i anspråk genom detaljplanen. 

 

Mark- och miljödomstolen konstaterar att kommunen varken har redogjort för om 

det finns ett väsentligt samhällsintresse av bebyggelsen och parken eller om behovet 

kan tillgodoses genom att annan mark tas i anspråk. För att få bebygga bruknings-

värd jordbruksmark krävs en konkret utredning som visar att behovet inte kan till-

godoses på annan mark. En exploatör som vill bebygga brukningsvärd jordbruks-

mark kan därför behöva genomföra en utredning som visar att det inte finns till-

gänglig mark som är bättre lämpad för ändamålet (jfr t.ex. Mark- och miljööver-

domstolens domar den 9 november 2018 i mål nr P 8280-17, den 6 september 2021 

i mål nr P 5040-20, den 27 september 2021 i mål nr P 3488-20 och den 27 januari 

2022 i mål nr P 14634-20).  

 

Kommunen har inte visat att förutsättningarna för att få ta i anspråk brukningsvärd 

jordbruksmark är uppfyllda. Beslutet att anta detaljplanen ska därför upphävas.  

 

Vad gäller övriga av klagandena anförda skäl konstaterar domstolen följande.  

 

Mark- och miljödomstolen bedömer att kommunen har hållit sig inom sitt hand-

lingsutrymme i fråga om detaljplanens påverkan på områdets kulturvärden och 

instämmer i kommunens bedömning att detaljplanen inte innebär någon påtaglig 

skada på riksintresset för kulturmiljövården. Med hänsyn till att Magna Sunnerdahls 

väg 21 ligger mer än 650 meter från vattnet, och att det finns fastigheter belägna 

mellan aktuell fastighet och vattnet, anser domstolen att de boende haft att räkna 

med sådan skymd utsikt som det nu är fråga om. Även den trafikökning som detalj-

planen medför får anses vara inom ramen för vad som normalt får accepteras. 

Bullermätningar visar att Naturvårdsverkets riktvärden för buller underskrids och 

att området enligt Regional utvecklingsplan för Stockholm (RUFS) är klassat som 

tyst område utgör inte tillräckliga skäl för att frångå dessa riktvärden.  
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (MMD-02) 

Överklagande senast den 14 december 2022.  

 

 

Monica Daoson   Ylva Kvist Trelje 

_____________ 

I mark- och miljödomstolens avgörande har deltagit rådmannen Monica Daoson, 

ordförande, och tekniska rådet Ylva Kvist Trelje. Föredragande har varit 

tingsnotarien Lisa Andréen.  
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Hur man överklagar MMD-02 
 

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du 
överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen 
inom 3 veckor från domens datum. Sista datum 
för överklagande finns på sista sidan i domen. 

Så här gör du 

1. Skriv mark- och miljödomstolens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. 
Tala om vilken ändring du vill ha och varför  
du tycker att Mark- och miljööverdomstolen 
ska ta upp ditt överklagande (läs mer om 
prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara 
vad du vill visa med varje bevis. Skicka med 
skriftliga bevis som inte redan finns i målet. 

4. Lämna namn samt aktuella och fullständiga 
uppgifter om var domstolen kan nå dig: 
postadresser, e-postadresser och telefon-
nummer. 

Om du har ett ombud, lämna också ombudets 
kontaktuppgifter. 

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt 
ombud göra det. 

6. Skicka eller lämna in överklagandet till mark- 
och miljödomstolen. Du hittar adressen i 
domen. 

Vad händer sedan? 

Mark- och miljödomstolen kontrollerar att 
överklagandet kommit in i rätt tid. Har det 
kommit in för sent avvisar domstolen över-
klagandet. Det innebär att domen gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar mark- 
och miljödomstolen överklagandet och alla hand-
lingar i målet vidare till Mark- och miljööver-
domstolen. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning, kan även Mark- och miljö-
överdomstolen skicka brev på detta sätt. 

Prövningstillstånd i Mark- och miljö- 
överdomstolen 

När överklagandet kommer in till Mark- och 
miljööverdomstolen tar domstolen först ställning 
till om målet ska tas upp till prövning. 

Mark- och miljööverdomstolen ger prövnings-
tillstånd i fyra olika fall. 

 Domstolen bedömer att det finns anledning att 
tvivla på att mark- och miljödomstolen dömt 
rätt. 

 Domstolen anser att det inte går att bedöma 
om mark- och miljödomstolen har dömt rätt 
utan att ta upp målet. 

 Domstolen behöver ta upp målet för att ge 
andra domstolar vägledning i rätts-
tillämpningen. 

 Domstolen bedömer att det finns synnerliga 
skäl att ta upp målet av någon annan anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller den 
överklagade domen. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med mark- och miljödomstolen om du 
har frågor. Adress och telefonnummer finns på 
första sidan i domen. 

Mer information finns på www.domstol.se. 

Bilaga 2
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
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Suicidpreventiv handlings- och aktivitetsplan 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar suicidpreventiv handlings- och aktivitetsplan 2022–

2024. 

Sammanfattning 

Trygghetsutskottet beslutade den 26 november 2021 att ge Kommundirektör i 

uppdrag att ta fram förslag på en suicidpreventiv handlingsplan. 

Det övergripande syftet med att ta fram en suicidpreventiv handlingsplan var 

att förebygga suicidförsök och minska antalet suicid i Upplands-Bro kommun. 

Ingen person ska behöva hamna i en sådan situation att suicid upplevs som den 

enda utvägen.  

Den suicidpreventiva handlingsplanen ska tydliggöra kommunens ansvar för 

det suicidpreventiva arbetet och skapa förutsättningar för ett strukturerat och 

kontinuerligt självmordsförebyggande arbete. Syftet är också att öka 

medvetenheten om riskgrupper och bakgrundsfaktorer till suicid, för att bättre 

uppmärksamma personer som kan befinna sig i riskzon.  

Handlingsplanen anger riktning och pekar ut några utvalda prioriteringar som 

Upplands Bro kommun föreslås göra under åren 2022–24 i det suicidpreventiva 

arbetet, och kopplas ihop med det nationella handlingsprogrammet för 

suicidprevention. Satsningsområdena utmynnar i en aktivitetsplan i vilken 

konkreta aktiviteter beskrivs. 

Den 25 november 2022 trygghets- och säkerhetsutskottet ett att föreslå 

kommunstyrelsen att anta suicidpreventiv handlings- och aktivitetsplan 2022-

2024. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 6 oktober 2022 

 Handlings- och aktivitetsplan för suicidprevention  
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2022-12-30 KS 21/0588 

 
 

Ärendet 

Trygghetsutskottet beslutade den 26 november 2021 att ge Kommundirektör i 

uppdrag att ta fram förslag på en suicidpreventiv handlingsplan. 

Det övergripande syftet med att ta fram en suicidpreventiv handlingsplan var 

att förebygga suicidförsök och minska antalet suicid i Upplands-Bro kommun. 

Ingen person ska behöva hamna i en sådan situation att suicid upplevs som den 

enda utvägen.  

Den suicidpreventiva handlingsplanen ska tydliggöra kommunens ansvar för 

det suicidpreventiva arbetet och skapa förutsättningar för ett strukturerat och 

kontinuerligt självmordsförebyggande arbete. Syftet är också att öka 

medvetenheten om riskgrupper och bakgrundsfaktorer till suicid, för att bättre 

uppmärksamma personer som kan befinna sig i riskzon.  

Arbetet förväntas leda till stärkt psykisk och fysisk jämlik och jämställd hälsa. 

Handlingsplanen anger riktning och pekar ut några utvalda prioriteringar som 

Upplands Bro kommun föreslås göra under åren 2022–24 i det suicidpreventiva 

arbetet och kopplas ihop med det nationella handlingsprogrammet för 

suicidprevention. 

Arbetsprocessen har bestått av omvärldsbevakning i syfte att ge en 

bakgrundsbeskrivning av sakområdet psykisk hälsa. I arbetet har även ingått att 

göra ett urval av satsningsområden baserat på en analys av lokala 

förutsättningar och behov.  

Satsningsområdena utmynnar i en aktivitetsplan i vilken konkreta aktiviteter 

beskrivs, vilka kommer att följas upp under den period som planen sträcker sig 

över.  

Den 25 november 2022 trygghets- och säkerhetsutskottet ett att föreslå 

kommunstyrelsen att anta suicidpreventiv handlings- och aktivitetsplan 2022-

2024. 

Barnperspektiv 

Barnkonventionen slår fast i artikel 6 att barn har en inneboende rätt till livet, 

och att konventionsstaterna ska till den yttersta av sin förmåga, säkerställa 

barns överlevnad och utveckling. Barn som har en förälder som har tagit sitt liv 

löper större risk att själva begår självmord längre fram i livet. Därför är det 

viktigt att barnet får hjälp att försöka förstå och bearbeta sina känslor kring det 

som hänt. 
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Inledning 
Psykisk ohälsa kan ibland leda till att människor till slut upplever att den enda lösningen är att ta sitt 

liv. Detta föregås oftast av en längre process vilket gör det möjligt för flera aktörer att upptäcka och 

förhindra att processen fullföljs. Självmordshandlingar förekommer i alla samhällsgrupper och det 

finns inga metoder som med hög säkerhet kan säga vem som kommer att begå självmord. Att 

förebygga självmord kräver ett brett folkhälsoarbete riktat till hela befolkningen. Dessutom är 

uppföljning av patienter som har vårdats för självmordsförsök viktig1. 

Eftersom suicid inte enbart är en konsekvens av psykisk sjukdom, krävs det insatser som förebygger 

även andra orsaker till lidande eller som dämpar lidandets effekt på självmordsbenägenhet, till 

exempel genom att stärka individen innan lidandet inträffar eller medan det pågår2. 

Uppdrag  

Trygghetsutskottet gav den 9 november 2021 Kommundirektören i uppgift att skriva fram en 

handlingsplan för suicidprevention. Handlingsplanen ska vara ett kommunövergirande dokument och 

gälla för perioden 2022–2024. Syftet med handlingsplanen är att förebygga suicidförsök och minska 

antalet suicid i Upplands Bro kommun genom kunskapshöjande och medvetandegörande insatser och 

aktiviteter.   

Syfte  
Handlingsplanen anger riktning och pekar ut några utvalda prioriteringar som Upplands Bro kommun 

föreslås göra under åren 2022–24 i det suicidpreventiva arbetet och kopplas ihop med det nationella 

handlingsprogrammet för suicidprevention 3. 

Metod 
Arbetsprocessen har bestått av omvärldsbevakning i syfte att ge en bakgrundsbeskrivning av 

sakområdet psykisk hälsa. I arbetet har även ingått att göra ett urval av satsningsområden baserat på en 

analys av lokala förutsättningar och behov. Satsningsområdena utmynnar i en aktivitetsplan i vilken 

konkreta aktiviteter beskrivs, vilka kommer att följas upp under den period som planen sträcker sig 

till. Folkhälsosamordnaren följer upp aktivitetsplanen, gör en årlig revidering samt redovisar till 

Trygghetsutskottet. 

 

1 Region Stockholm, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin 

2 NASP, Nationellt Centrum för suicidforskning och prevention, Rekommendationer för suicidprevention på 

befolkningsnivå, 2019 

3 Folkhälsomyndigheten, Ett nationellt handlingsprogram för suicidprevention, 2008 
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Bakgrund 

Modell för att beskriva området 
Psykisk hälsa är ett begrepp som ofta används i det allmänna samtalet men som ges olika innebörd i 

olika sammanhang. Ibland avses dess positiva dimension i form av psykiskt välbefinnande. Ofta avses 

dock psykisk ohälsa som kan inkludera allt ifrån lättare oro till svåra psykiatriska tillstånd. Detta 

innebär en risk för sammanblandning, att olika trender kan missförstås och att felaktiga slutsatser dras.  

SKR, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har utarbetat en modell för hur begrepp inom 

området psykisk hälsa förhåller sig till varandra, se nedan4. 

 

Här beskrivs psykisk hälsa som ett paraplybegrepp som inbegriper dimensionerna psykiskt 

välbefinnande och psykisk ohälsa. Psykiskt välbefinnande omfattar både välbefinnande och psykisk 

ohälsa. Psykisk ohälsa är ett samlingsbegrepp för tillstånd med olika svårighetsgrad och varaktighet. 

Hit hör både psykiska besvär och psykiatriska tillstånd. Gemensamt är att båda orsakar lidande, för 

individen själv och/eller för omgivningen. Psykiatriska tillstånd kan i sin tur delas in i psykiska 

sjukdomar och syndrom respektive neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Exempel på 

psykiska sjukdomar och syndrom är missbruk och beroende, depression och schizofreni. 

 

4 SKR, Begrepp inom området psykisk hälsa, 2020 
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Psykiska besvär är psykisk ohälsa där kraven för en psykiatrisk diagnos inte är uppfyllda. Psykiska 

besvär kan vara mildare eller svårare och kan ibland ge kroppsliga symptom såsom huvudvärk eller 

magont. Området självmord är uppdelat i självmordstankar, självmordsförsök och fullbordade 

självmord. Överst i modellen finns olika typer av risk- och skyddsfaktorer för psykisk hälsa och 

självmord. 

Psykisk hälsa i Sverige 
Det finns en allmän uppfattning att den psykiska ohälsan ökat de senaste decennierna, men det råder 

delade meningar om i vilken omfattning, för vilka grupper och hur förändringen ska beskrivas. Det 

kan konstateras att den svenska befolkningens hälsa generellt sett är god och utvecklas positivt för de 

allra flesta. Allt fler skattar sitt allmänna hälsotillstånd som gott eller mycket gott, medellivslängden 

fortsätter att öka och skillnaden i medellivslängd mellan kvinnor och män minskar5. I den nationella 

folkhälsoenkäten år 2021 uppgav exempelvis 86 procent av befolkningen att de har ett gott psykiskt 

välbefinnande. Andelen är ungefär lika stor bland kvinnor som bland män6. Vid det senaste 

genomförandet av undersökningen Skolbarns hälsovanor uppgav de allra flesta skolbarn att de känner 

sig nöjda med livet och skattar sin hälsa som god7. 

Samtidigt är det allt fler som uppger att de har återkommande psykiska besvär, till exempel oro, stress, 

sömnbesvär och ångest. Tendensen är att självrapporterade psykiska besvär ökar, bland såväl vuxna 

som bland barn. Ett exempel är andelen vuxna som uppger besvär med ängslan, oro eller ångest vilken 

har ökat från 36 procent till 43 procent mellan 2006 och 2021. I de yngre åldersgrupperna är andelen 

högre, där 71 procent av kvinnor 16–29 år uppger besvär med ängslan, oro eller ångest. Motsvarande 

siffra för män 16–29 år är 45 procent8. I undersökningen Skolbarns hälsovanor 2017/18 uppger nästan 

40 procent av flickor och 20 procent av pojkar 11–15 år att de har känt sig nere mer än en gång i 

veckan de senaste sex månaderna.  

Ojämlikheter i psykisk hälsa 
Det finns skillnader i förekomsten av psykisk hälsa i alla åldersgrupper både utifrån socioekonomisk 

ställning och utifrån diskrimineringsgrunder. De viktigaste bestämningsfaktorerna till ojämlikheter i 

psykisk hälsa bland vuxna är kopplade till sysselsättning och ekonomi. Sambandet mellan inkomst och 

psykisk ohälsa går åt båda hållen och är självförstärkande; psykisk ohälsa kan leda till minskad 

inkomst och minskad inkomst kan leda till psykisk ohälsa. Förekomsten av psykiska besvär är högre i 

 

5 Folkhälsomyndigheten. Folkhälsans utveckling. Årsrapport 2021 

6 Folkhälsomyndigheten. Psykiskt välbefinnande, 2022. 

7 Folkhälsomyndigheten. Skolbarns hälsovanor i Sverige 2017/18.  

8 Folkhälsomyndigheten. Ängslan, oro eller ångest, 2022. 
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vissa grupper, till exempel bland hbtq-personer, mottagare av försörjningsstöd, arbetslösa unga vuxna 

och ensamstående föräldrar. Personer med funktionsnedsättning är också särskilt utsatta9. 

Suicid 
Suicid är den yttersta konsekvensen av psykiskt lidande. År 2020 uppgav tre procent av befolkningen 

att de övervägt att ta sitt liv under det senaste året. Självmord, liksom all annan dödlighet, är som 

vanligast i hög ålder. Självmord, som andel av den samlade dödligheten, är däremot som vanligast i 

åldrarna 20–29 år och utgör den enskilt vanligaste dödsorsaken bland personer 15–49 år. De senaste 

tio åren har självmorden minskat, men i en långsammare takt än tidigare. Samtidigt har självmorden 

bland unga 15–29 år årligen ökat med en procent sedan 1997. Självmordsförsök genomförs oftare av 

kvinnor än män. Bland avlidna i självmord är däremot tre fjärdedelar män. Den grupp där självmord är 

vanligast är män 85–89 år10. 

Omfattning 

Nationellt 
År 2021 avled 1505 personer i Sverige i suicid. Suicid är mer än dubbelt så vanligt bland män än bland 

kvinnor 11.  

 

Regionalt och lokalt 
Varje år tar över 300 personer i Stockholms län sitt liv och cirka 1 700 personer vårdas för 

självmordsförsök eller självskador i slutenvård. Mellan år 1980 och 2017 halverades självmordstalet, 

men sedan 2000-talet har minskningen avstannat.  

 

9 Folkhälsomyndigheten. Ojämlikheter i psykisk hälsa. Kunskapssammanställning, 2019 

10 Folkhälsomyndigheten. Statistik om suicid (suicidprevention.se), 2021 

11 NASP, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention, 2021 
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År 2021 var självmordstalet per 100 000 invånare i Upplands-Bro 17,8 för män och 7,3 för kvinnor 

(15 år och uppåt) vilket kan jämföras med länsgenomsnittet vars motsvarande tal var 16,5 för män och 

7,9 för kvinnor 12. 

Suicid  
Risk- och skyddsfaktorer 
Att vara självmordsnära är ingen sjukdom utan oftast ett resultat av många olika svårigheter som kan 

orsakas av flera vitt skilda riskfaktorer av personlighetsmässig, social, psykologisk och 

sjukdomsrelaterad (såväl psykiatrisk som somatisk) art. Det som förenar de mångfasetterade 

riskfaktorerna är att de kan åstadkomma ett så stort lidande att självmord upplevs vara den enda 

utvägen. Självmordsbenägenhet – att tänka på eller planera ett självmord – kan beskrivas som en 

fantiserad flykt av en svårt plågad människa som inte orkar leva längre. Den komplexa problematiken 

måste angripas tidigt, med åtgärder från många olika håll och med långsiktiga lösningar. Detta innebär 

också att det är en fråga som berör alla samhällsfunktioner och att ett gemensamt ansvar måste tas 

inom ordinarie verksamhetsstruktur, för att förebygga självmordshandlingar. Det finns ett brett 

spektrum av riskfaktorer som tillsammans gör att en person hamnar i risk för suicid. Exempel på 

riskfaktorer: 

• Psykiatriska faktorer som allvarlig depression, ångesttillstånd eller användning av alkohol eller 

andra droger. 

 

12 Socialstyrelsen, dödsorsaksregistret, 2021 
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• Biologiska eller genetiska faktorer som sårbarhet eller familjehistorik med suicid. 

• Ogynnsamma livshändelser som förlust av närstående, en relation, arbete, status eller pengar; en 

större besvikelse som utebliven befordran; mobbning eller kränkning. 

• Psykologiska faktorer som konflikter med andra personer, våld eller erfarenheter av fysisk 

misshandel eller sexuellt utnyttjande i barndomen samt känslor av hopplöshet. 

• Sociala faktorer och miljöfaktorer som tillgång till medel och metoder för suicid (skjutvapen, 

giftiga gaser, bekämpningsmedel, mediciner). 

• Social isolering och ekonomiska svårigheter. 

 

Riskfaktorer kan i vissa fall kompenseras av skyddsfaktorer, både hos individen själv och hos 

omgivningen. Faktorer som tycks kunna skydda mot självmord är bland annat att ha goda, stabila 

relationer och stödjande sociala nätverk. Det är också skyddande att ha en god självkänsla och tilltro 

till sig själv och till möjligheterna att kunna påverka och förändra den egna situationen. Personer som 

aktivt söker hjälp eller har en god problemlösningsförmåga och strategier för att hantera sin psykiska 

smärta är mindre benägna att ta sitt liv. På samma sätt är det viktigt att kunna uppleva mening och 

sammanhang i livssituationen. Det är också skyddande att ha hälsosamma levnadsvanor såsom 

regelbunden fysisk aktivitet, allsidig kost och goda sömnvanor 13. 

Anhöriga 
Suicid innebär inte enbart ett lidande för den suicidnära personen utan också för dennes familj, vänner 

och andra närstående. Att leva under hotet av suicid är extremt stressande och sorgen efter ett 

självmord är oftast mer traumatisk och av annan karaktär än efter dödsfall på grund av sjukdom eller 

olyckor. Sorgen kompliceras av de närståendes känsla av skuld och skam och de tabun när det gäller 

suicid som finns i samhället 14.  

Mäns självmordsnärhet och ovilja att söka hjälp 
Forskningen visar som sagt att depression är en viktig faktor bakom orsakerna till självmord. En 

paradox är då att män diagnosticeras för depression betydligt mer sällan än kvinnor, samtidigt som 

män begår de flesta självmorden. Detta tyder på att det finns ett mörkertal av män med obehandlad 

eller dold depression. Män med depression söker inte hjälp i samma grad som kvinnor med 

depression. Likaså söker män i mindre grad psykosocialt stöd från människor i sin omgivning. SCB:s 

undersökning om levnadsvanor (2020) visar att män i alla ålderskategorier oftare saknar en nära vän 

jämfört med kvinnor15. Normer för maskulinitet och förväntningar hos personal inom verksamheter i 

 

13 Suicid Zero, https://www.suicidezero.se/ 

14 Region Stockholm, Strategi för suicidprevention, 2020 

15 SCB, Undersökning om levnadsvanor, 2020 
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kommuner och regioner kan också bidra till att vård och omsorg inte får syn på mäns psykiska ohälsa i 

tid och riskerar att skapa osynliga trösklar för pojkars och mäns benägenhet att söka hjälp16. 

Övergripande mål och strategier 

Nationellt 
Suicidprevention är tillsammans med psykisk ohälsa ett prioriterat område såväl internationellt som  

nationellt. I regeringens proposition ”En förnyad folkhälsopolitik 2007/08:110” framhålls nio 

strategier för ett nationellt självmordsförebyggande folkhälsoarbete 17. Strategierna utgår från WHO:s 

Helsingforsdeklaration som undertecknades 2005 av samtliga hälsoministrar i Europa och skall vara 

vägledande för politiska mål på regeringsnivå18. År 2020 gav Regeringen Folkhälsomyndigheten och 

Socialstyrelsen i uppdrag att tillsammans med ett tjugotal berörda myndigheter inkomma med 

underlag för en kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention19. 

Uppdraget ska slutföras senast den 1 september 2023. En sammanställning är framtagen som ska 

fungera som verktyg för myndigheterna i arbetet med att identifiera områden som kan ingå i 

underlaget till den kommande nationella strategin för området psykisk hälsa och suicidprevention. Sex 

övergripande områden har identifierats: 

• Barn och ungas uppväxtvillkor 

• Skola och utbildning 

• Arbetsliv 

• Pension och åldrande 

• Hälso- och sjukvård 

• Socialtjänst 

Utöver dessa områden har sex tvärgående teman för utvecklingsbehov identifierats: 

1. Samverkan 

2. Forskning 

3. Information och kunskap 

4. Inkludering och bemötande 

 

16 https://skr.se/halsasjukvard/psykiskhalsa/manspsykiskahalsa/suicidpreventionman.14339.html. 

17 https://www.regeringen.se/contentassets/e6210d374d4642328badd71f64ca9846/en-fornyad-folkhalsopolitik-

prop.-200708110  

18 WHO, Preventing suicide: a global imperative, 2014 

19 Folkhälsomyndigheten, 2022, https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/livsvillkor-

levnadsvanor/psykisk-halsa/suicidprevention/utvecklingsbehov-psykisk-halsa-suicidprevention-22164.pdf 
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5. Närståendestöd 

6. Suicidprevention 

Överenskommelse psykisk hälsa 
Genom överenskommelser mellan staten och Sveriges kommuner och regioner (SKR) har särskilda 

satsningar på psykisk hälsa och psykisk ohälsa genomförts sedan 2008. SKR och staten har träffat en 

överenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention för 2021–202220. 

Innevarande år (2022) satsar staten totalt 1 635 000 000 kr där den stora merparten fördelas till 

regioner och kommuner, varav kommunerna fördelas utifrån invånarantal. Upplands Bro har valt att ta 

emot de tilldelade stimulansmedlen för 2022.  

Lokalt 
Upplands Bro kommuns folkhälsoarbete ska inriktas på ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 

arbete för att utjämna skillnader i folkhälsa. Utgångspunkt för folkhälsoarbetet är att alla ska ha lika 

möjligheter till trygga levnadsförhållanden och en god hälsa. Arbetet ska bedrivas 

förvaltningsövergripande och i samverkan med de aktörer i samhället som har en nyckelroll i arbetet 

med att förbättra folkhälsan. Ett av de utvalda satsningsområdena inom folkhälsoområdet i Upplands 

Bro för kommande år är att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa. I elevenkäten 

Stockholmsenkäten som genomförs vartannat år ser vi att unga, särskilt unga flickor, uppger ett 

försämrat psykiskt mående över tid, såväl i Upplands-Bro som i ett länsperspektiv. Med hjälp av 

stimulansmedlen kan utvecklingsinitiativ stödjas och vara en drivkraft framåt för att förbättra den 

psykiska hälsan för invånarna i Upplands-Bro. Stimulansmedlen ska leda till ökad samverkan mellan 

kommuner, region och civilsamhället och med ett tydligt brukarperspektiv för att motverka psykisk 

ohälsa och främja psykisk hälsa genom långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete. Stimulansmedlen 

ska inte användas till ordinarie verksamhetens drift, syftet är att det ska vara en hjälp för att testa nya 

arbetssätt och metoder genom ett proaktivt perspektiv   

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag21. Barnkonventionen stärker barns mänskliga rättigheter 

i praktiken. Artikel 6 i barnkonventionen understryker varje barns rätt till liv, överlevnad och 

utveckling. Artikeln handlar inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, 

psykiska och sociala utvecklingen. 

 

20 https://skr.se/halsasjukvard/psykiskhalsa/overenskommelsepsykiskhalsa.234.html 

21 https://www.regeringen.se/regeringens-politik/barnkonventionen-som-svensk-lag/ 
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Suicidpreventivt arbete i Upplands Bro kommun 

Målen för handlingsplanen 

-Öka kompetensen hos kommunens medarbetare att möta människor i risk för suicid  

-Öka kännedomen hos kommuninvånarna om kunskapsområdet suicid samt om var man kan söka 

information, hjälp och stöd 

-Bryta ofrivillig ensamhet och isolering bland äldre  

-Förebygga suicid hos unga genom att implementera ett skolprogram som främjar psykisk hälsa 

-Kompetenshöjning i KBT (Kognitiv Beteendeterapi) för skolkuratorer. En av de viktigaste 

arbetsuppgifterna som skolkurator har är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. KBT för 

skolkuratorer är en fördjupning i de KBT-verktyg som i forskning visat sig mest kraftfulla för att stötta 

elever och förebygga psykisk ohälsa. 

-Tillgängliggöra för fler föräldrar att nyttja föräldraskapsstöd. 

Inom forskningen är man enig om att föräldrar är ovärderliga för barns utveckling och hälsa. Föräldrar 

kan utgöra den viktigaste skyddsfaktorn genom hela uppväxten. Stöd och hjälp i föräldraskapet kan 

bidra till bra relationer mellan barn och föräldrar, vilket ökar barns möjligheter till en god hälsa och ett 

fortsatt gott liv. 

  

I syfte att nå målen skapas aktiviteter, vilka beskrivs i nedanstående aktivitetsplan. 
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Aktivitetsplan 
Aktivitet Ansvarig Tidsram 

Handlingsplan inklusive 

aktivitetsplan färdigställs och 

antas av Kommunstyrelsen. 

 

Folkhälsosamordnare Sept.-Dec 2022 

Handlingsplan för 

suicidprevention ska vara känd av 

medarbetare i Upplands-Bro 

kommun. 

 

Handlingsplanen tas upp på APT vid 

samtliga kontor. Samtliga 

verksamheter inbjuds att inkomma 

med frågor i anslutning till planen. 

Vt-2023 

 

Utbildning i MHFA (Mental 

Health First Aid), följande enheter 

kommer beröras 2022–23: Äldre- 

och omsorgsavdelningen 

 

MHFA-instruktörer Kontinuerligt utifrån en 

implementeringsplan 

Uppmärksamma den nationella 

suicidpreventiva dagen som 

infaller i september månad. 

Folkhälsosamordnaren i samarbete 

med kommunikationsenheten. 

September 2023 

Öka utbudet av 

föräldraskapsstöd. 

Följa upp antalet 

föräldrastödsgrupper. 

 

Folkhälsosamordnare i samarbete med 

gruppledare för föräldrastödsgrupper. 

2022–24 

Bryta ofrivillig ensamhet och 

isolering bland äldre. Undersöka 

hur kommunen kan arbeta mot 

detta mål. Skapa samarbetsytor 

utifrån målet.  

 

Folkhälsosamordnare i samarbete med 

relevanta aktörer. 

2022–24 

Skapa förutsättningar för att alla 

elever i årskurs 8 att genomgå 

programmet YAM22. (stark 

evidens). 

 

Folkhälsosamordnare i samarbete med 

relevanta aktörer 

 

2022–24 

Kompetenshöjning i KBT 

(Kognitiv beteendeterapi) för 

skolkuratorer.  

Skolkuratorerna i samarbete med 

folkhälsosamordnaren. 

Utbildning genomförs 2023 

 

22 Youth Aware of Mental health - YAM | Karolinska Institutet (ki.se) 
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Delegering i ärenden enligt modell för 
ersättning till de privatpersoner som tar emot 
flyktingar i sitt hem 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen delegerar rätt att besluta i ärenden om ansökan om 

ersättning enligt den modell för ersättning till de privatpersoner som tar 

emot flyktingar i sitt hem som kommunfullmäktige antagit den 14 

december 2022, till kommundirektör. 

2. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att göra 

nödvändiga ändringar i delegationsordningen för kommunstyrelsen i 

enlighet med detta beslut.  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har den 14 december 2022 antagit en modell för 

ersättning till de privatpersoner som tar emot flyktingar i sitt hem. 

Kommunstyrelsen ska enligt beslutet ansvara för verkställande och uppföljning 

av modellen samt för beslut när behovet av modellen inte längre kvarstår. För 

att hanteringen av ärenden enligt modellen ska bli effektiv föreslår 

kommunledningskontoret att kommunstyrelsen delegerar rätt att besluta i 

ärenden om ansökan om ersättning enligt modellen.  

För att täcka in samtliga beslut i delegationen föreslås att kommunstyrelsen 

delegerar rätt att besluta i ärenden om ansökan om ersättning enligt modellen, 

för att på så sätt inte specificera vilka beslut som delegeras och därmed riskera 

att vissa beslut ändå måste beslutas i nämnd. Beslut som är principiella beslut 

eller beslut som bedöms vara av större vikt kommer beslutas i nämnd i enlighet 

med gällande lagstiftning. Som exempel skulle avslagsbeslut, som inte beror på 

rena formaliafel i ansökan, samt beslut om att kräva återbetalning kunna vara 

att betrakta som principiella.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 december 2022 

 Kommunfullmäktiges beslut den 14 december 2022 § 54 
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2022-12-22 KS 22/0756 

 
 

 

Barnperspektiv 

Ett frivilligt bidrag till privatpersoner som tar emot flyktingar i sitt hem kan 

öka viljan hos privatpersoner att öppna sina hem. Bland de som flyr från 

Ukraina finns många barn som tack vare bidraget kan få det lättare att hitta en 

tillfällig bostad och en trygg plats i Upplands-Bro kommun.  

 

Kommunledningskontoret  

 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Administrativ chef 

 

 

 

Bilagor 

1. Kommunfullmäktiges beslut den 14 december 2022 § 54 
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PROTOKOLLSUTDRAG 21 (84)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2022-12-14 

 

 

§ 54 Modell för ersättning till privatpersoner 
             som tar emot flyktingar i sitt hem 
 Dnr KS 22/0557 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige antar den föreslagna modellen för ersättning till 

privatpersoner för mottagande av personer som omfattas av EU:s 
massflyktsdirektiv. 

2. Kommunstyrelsen ska ansvara för verkställande och uppföljning av 

modellen samt för beslut när behovet av modellen inte längre kvarstår. 

Sammanfattning 
Under Kommunstyrelsens sammanträde den 5 oktober 2022 väckte 

Kommunstyrelsens ordförande ett ledmotsinitiativ om att ge kommun-
direktören i uppdrag att införa en modell för ersättning till de privatpersoner 

som tar emot flyktingar i sitt hem. 

Kommunstyrelsen beslutade den 2 november 2022 att återremittera ärendet 

med uppdrag till Kommunledningskontoret att  

1. Belysa ansvarsdelarna för kommunen som arbetsgivare.  

2. Redovisa hur kommunen säkerställer säkra och trygga boenden hos 

privatpersoner.  

3. Hur säkerställer vi möjligheter att överklaga beslut?  

4. Ekonomiska konsekvenser behöver redovisas.  

Genom denna tjänsteskrivelse och det bilagda förslaget till regler för ersättning 

för mottagande av personer som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv samt 

överenskommelse gällande skattepliktig ersättning återrapporteras uppdraget 

till Kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

 Reviderat förslag till regler för ersättning för mottagande av personer 

som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv 

 Förslag till Överenskommelse gällande skattepliktig ersättning 

 Kommunstyrelsens beslut den 2 november 2022 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 oktober 2022 

 Förslag till regler för ersättning för mottagande av personer som 

omfattas av EU:s massflyktsdirektiv 

 Kommunstyrelsens beslut den 5 oktober 2022 § 126 

 Rapport – Utredning om förutsättningar för att betala ut ersättning till 
privatpersoner som erbjuder bostäder till flyktingar/tar emot flyktingar  

i sitt hem, reviderad den 22 juli 2022 
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PROTOKOLLSUTDRAG 22 (84)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2022-12-14 

 

 

 Kommunstyrelsens ordförandes beslut den 23 maj 2022 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunfullmäktige antar den föreslagna modellen för ersättning till 

privatpersoner för mottagande av personer som omfattas av EU:s 

massflyktsdirektiv. 

2. Kommunstyrelsen ska ansvara för verkställande och uppföljning av 

modellen samt för beslut när behovet av modellen inte längre kvarstår. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 

Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

 

Beslutet skickas till: 

 Juridikenheten för publicering av regler 
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Svar på ledamotsinitiativ från 
Socialdemokraterna - En öppen och 
transparent process för hanteringen av inkomna 
ärenden inom visselblåsarfunktionen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen anser ledamotsinitiativet vara besvarat.  

Sammanfattning 

Socialdemokraterna lämnade den 2 november 2022 ett ledamotsinitiativ om att 

införa en öppen och transparent process för hanteringen av inkomna ärenden 

till visselblåsarfunktionen där rapporter och utredningar som genomförs 

redovisas löpande till politiken när de är aktuella. 

Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden 

(visselblåsarlagen) innehåller bestämmelser om skydd för personer som i ett 

arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information om 

missförhållanden och rapporterar den. Enligt 32 kap. 3b § offentlighets- och 

sekretesslagen (2009:400, OSL) gäller sekretess i ärenden om uppföljning 

enligt visselblåsarlagen. Sekretessen gäller uppgifter som kan avslöja den 

rapporterande personens identitet. 

Kommunens visselblåsarfunktion fungerar idag så att anmälan görs via en e-

tjänst på kommunens hemsida. Anmälan granskas av en oberoende person på 

personalavdelningen. För det fall bedömning görs att anmälningen är av sådan 

karaktär att det finns behov av en vidare utredning tas kontakt med extern part 

som utreder anmälan och rekommenderar vilken åtgärd som ska vidtas. Om det 

inom ramen för en utredning behöver vidtas åtgärder som kräver politiska 

beslut innebär det att vissa frågor kan behöva lyftas till politiken. Detta inom 

ramen för vad sekretessbestämmelserna tillåter till skydd för anmälaren. 

Den enligt ledamotsinitiativet föreslagna hanteringen riskerar att strida mot den 

lagstiftning som har till syfte att skydda den som anmäler ett missförhållande. 

Att löpande redovisa inkomna rapporteringar, initierade utredningar eller 

vidtagna åtgärder, även utan personuppgifter, skulle många gånger räcka för att 

berörda personer eller arbetsplatser kan identifieras. 
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Mot bakgrund av detta måste rådande modell för processen anses uppfylla de 

krav som ställs i fråga om sekretess för uppgifter samt kraven på att 

hanteringen ska ske av särskilt utsedda oberoende och självständiga personer. 

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att besluta att 

ledamotsinitiativet därmed är besvarat. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 november 2022. 

 Socialdemokraternas ledamotsinitiativ den 2 november 2022. 

Ärendet 

Bakgrund 

Socialdemokraterna har inkommit med ett ledamotinitiativ daterat den 2 

november 2022 med följande innehåll: 

”Det har blivit tydligt att kommunen har brister i redovisning till politiken när 
det gäller processen för visselblåsartjänsten. Politiken behöver få kännedom 

om frågorna när de är aktuella. Kommunen har ingen enhetlig rutin för hur 
ärende ska redovisas. Det finns inget i den processen som vi har idag som säger 

att rapporter ska anmälas till kommunstyrelsen eller till nämnd 

Det ska vara en självklarhet att involverade får information om anmälningar, 
rapporter och vidtagna åtgärder. Vi behöver en annan mer öppen och 

transparant process för hanteringen av inkomna ärenden inom 
visselblåsarfunktionen och ett system så att rapporter och utredningar som 

genomförs inom ramen för funktionen redovisas löpande till politiken när de är 
aktuella. 

I framtagandet av en ny modell ska även funktionen och viljan till att använda 

funktionen beaktas vid en mer transparant och öppen modell som givetvis ska 
skalas av från personuppgifter, det intressanta är ju synpunkter/brister i sak 

samt utredningar och åtgärder för att förbättra och förändra.” 

Den 2 november 2022 beslutade kommunstyrelsen att överlämna 

ledamotsinitiativet till kommunledningskontoret för beredning.   

Kommunens visselblåsarfunktion 

Den 9 juni 2021 infördes en visselblåsarfunktion i Upplands-Bro kommun (KF 

§ 100 den 9 juni 2021). Denna föranleds av revisionsrapporten ”Granskning av 

förebyggande arbete mot oegentligheter i Upplands-Bro kommun” från den 26 

juni 2018 (KS 18/0272) där kommunstyrelsen rekommenderades, till följd av 

avsaknaden av säkra och tillgängliga rapporteringskanaler, att inrätta en 

visselblåsarfunktion. 

Den 28 september 2021 fattade kommunstyrelsen beslut om ett förtydligande 

om processen för visselblåsarfunktionen, innebärande att granskningar som 
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sker inom ramen för funktionen kan omfatta såväl tjänstepersoner som 

förtroendevalda, samt att den dokumenthanteringsplan som antagits för 

processen för hantering av inkomna ärenden i visselblåsarfunktionen ska 

fortsätta gälla utan förändring.  

Förfarandet för att anmäla en oegentlighet eller annat till kommunens 

visselblåsarfunktion görs genom att använda e-tjänsten på kommunens 

hemsida. Efter att en anmälan kommit in via e-tjänsten granskas den av en 

oberoende person på personalavdelningen som har detta som särskild uppgift. 

En del anmälningar kan bedömas vara irrelevanta eller utgöra synpunkter eller 

klagomål. Sådana anmälningar ska hänvisas rätt eller gallras när de inte längre 

behövs i verksamheten. Personalavdelningen ska presentera statistik över hur 

visselblåsarfunktionen har använts i sin årliga rapport, vilken i sin tur ska 

redovisas för kommunstyrelsen av kommundirektören när denna rapport är 

sammanställd. För det fall att bedömning görs att anmälningen är av sådan 

karaktär att det finns behov av en vidare utredning tar den särskilt utsedda 

personen kontakt med en extern part som utreder anmälan och rekommenderar 

om åtgärd ska vidtas. Om det inom ramen för en utredning behöver vidtas 

åtgärder som kräver politiska beslut innebär det att vissa frågor kan behöva 

lyftas till politiken. Det kan även, beroende på anmälningens karaktär, anses 

lämpligt att informera politiken om vissa anmälda oegentligheter genom 

exempelvis kontorschefens rapport. Detta inom ramen för vad 

sekretessbestämmelserna tillåter till skydd för anmälaren.  

Den beslutade processplanen för visselblåsarfunktionen samt 

dokumenthanteringsplanen för processen hantera anmälningar om 

missförhållanden och oegentligheter bifogas som bilagor till denna 

tjänsteskrivelse.  

Lagstiftningen 

Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden 

(visselblåsarlagen) trädde i kraft den 17 december 2021. Lagen bygger på och 

genomför EU:s visselblåsardirektiv. Den svenska visselblåsarlagen har 

emellertid ett vidare tillämpningsområde än visselblåsardirektivet. Den 

omfattar inte bara rapportering av överträdelser av unionsrätten utan även 

rapportering av missförhållanden rent generellt under förutsättning att det finns 

ett allmänintresse.  

Visselblåsarlagen innehåller bestämmelser om skydd för personer som i ett 

arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information om 

missförhållanden och rapporterar den. Skyddet består av förbud att hindra eller 

försöka hindra rapportering och att på grund av rapportering vidta repressalier. 

Skyddet består även i ansvarsfrihet och rätt till skadestånd vid överträdelse av 

förbuden. 

Enligt 5 kap. 5 § visselblåsarlagen ska kommunen utse oberoende och 

självständiga personer eller enheter som ska vara behöriga att ta emot 
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rapporter, följa upp det som rapporteras och lämna återkoppling om 

uppföljningen till rapporterande personer. Enligt 32 kap. 3b § offentlighets- 

och sekretesslagen (OSL) gäller sekretess i ärenden om uppföljning enligt 

visselblåsarlagen. Sekretessen gäller uppgifter som kan avslöja den 

rapporterande personens identitet, indirekt eller direkt. I förarbetena (Prop. 

2020/21:193 s. 309) framkommer att uppgifter som kan avslöja den 

rapporterande personens identitet kan vara namn, telefonnummer, adress men 

också uppgifter om personens tjänst, arbetsställe eller arbetsuppgifter. Denna 

sekretess är absolut, vilket innebär att uppgift som kan avslöja den 

rapporterande personens identitet aldrig får lämnas ut om en sekretessbrytande 

bestämmelse inte finns tillgänglig. Sekretess kan gälla även för uppgift genom 

vilken någon annan än en rapporterande person kan identifieras (39 kap. 3 b § 

2 st. 2p.). Med andra personer avses alla personer som kan förekomma i ett 

ärende om uppföljning eller åtgärder.  

Kommunledningskontorets synpunkter 

Regleringen i OSL innebär att skyddet för rapportering i visselblåsarfunktionen 

är mycket starkt.  

Förslaget om en öppen och transparent process för hanteringen av inkomna 

ärenden till visselblåsarfunktionen där rapporter och utredningar som 

genomförs redovisas löpande till politiken när de är aktuella kan inte anses vara 

förenligt med den lagstiftning som reglerar detta. Enligt gällande regelverk får 

inga uppgifter röjas som kan identifiera den rapporterande eller, i vissa fall 

även andra som förekommer i samband med rapporteringen. Att löpande 

redovisa inkomna rapporteringar, initierade utredningar eller vidtagna åtgärder, 

även utan personuppgifter, skulle kunna räcka för att berörda personer eller 

arbetsplatser kan identifieras. Att införa en process där rapportering till de 

förtroendevalda sker enligt ledamotsinitiativets förslag, skulle dels riskera att 

stå i strid med sekretesskyddet för den rapporterande och dels riskera att 

medarbetare inte vågar använda visselblåsarfunktionen av rädsla för att 

anonymiteten inte kan bevaras. Statistik över visselblåsarfunktionens 

användande kommer däremot att rutinmässigt rapporteras till kommunstyrelsen 

av kommundirektörens när personalavdelningens årliga rapport är 

sammanställd. 

Mot bakgrund av detta måste nuvarande förfarande vid inkomna anmälningar 

till visselblåsarfunktionen anses uppfylla de krav som ställs i fråga om 

sekretess för uppgifter samt kraven på att hanteringen ska ske av särskilt 

utsedda oberoende och självständiga personer. 

Barnperspektiv 

Visselblåsardirektivet syftar till att motverka skadlig företagskultur, vilket kan 

vara allt från sexuella trakasserier till korruption. Att ha en funktion som 

möjliggör för enskilda att larma om missförhållanden och oegentligheter ökar 
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transparensen för de demokratiska processer som finns i det kommunala 

beslutsfattandet. Det i sin tur ökar chanserna för barn att få växa upp i en miljö 

där kommunala beslut fattas på ett lagligt och korrekt sätt. 

 

 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

 

 

Bilagor 

1. Process för kommunens visselblåsarfunktion, beslutad den 28 september 

2021 (KS 20/0764) 

2. Dokumenthanteringsplan för processen hantera anmälningar om 

missförhållanden och oegentligheter (KS 21/0231) 

3. Socialdemokraternas ledamotsinitiativ den 2 november 2022 

Beslut sänds till 

 Initiativtagaren 
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VERKSAMHETSSTÖD HOS KOMMUNALA MYNDIGHETER OCH FÖRETAG 

HR/personal   

ÖVRIGA PERSONALÅTGÄRDER  

Missförhållanden och oegentligheter  

Hantera anmälan om missförhållanden eller oegentligheter   

För att upptäcka och hantera eventuell korruption, oegentligheter och allvarliga missförhållande har anställda och allmänhet möjlighet att genom en s k 

visselblåsarfunktion anmäla händelser eller förhållanden som rör kommunens verksamhetsområde. Anmälningar kan komma in dels via en särskild e-tjänst, dels 

på andra sätt.  

Inkomna anmälningar bedöms inledningsvis av Personalavdelningen. I huvudsak kan anmälningar klassas i tre kategorier: ovidkommande anmälningar av tillfällig 

och ringa betydelse, anmälningar i form av synpunkt/klagomål eller anmälningar som kräver vidare utredning.  

Anmälningar med ovidkommande och oförståeligt innehåll ska gallras när de inte längre behövs i verksamheten.  

Anmälningar som vid ankomst bedöms utgöra klagomål av ringa karaktär eller rena synpunkter ska hanteras enligt process Hantera synpunkter och klagomål 

(diarieförs i Public360 i aktuell nämnd). Sådana anmälningar bildar inget ärende om missförhållanden eller oegentlighet.    

De anmälningar som kräver närmare utredning handläggs av Personalavdelningen. I vissa fall kan det behöva inhämtas yttranden och handlingar från externa 

parter både inom och utanför kommunens verksamhet. Om handlingar eller yttranden påverkar bedömningen ska sådan information diarieföras. Då anmälaren 

inte är anonym har kommunen möjlighet att bemöta anmälan genom ett svar. Handläggningen av anmälan ska sammanfattas i en utredning som ska utgöra 

Personalavdelningens samlade bedömning av ärendet och dess vidare hantering. Det ska i bedömningen framgå om ärendet övergår i en annan 

verksamhetsprocess och i så fall vilken. I vissa fall kan ärendet komma att överlämnas till annan nämnd. Exempel på andra verksamhetsprocesser är:  

 Hantera arbetsskador  

 Hantera tillbud 

 Göra arbetsmiljöutredningar 

 Hantera disciplinåtgärder  

 Hantera misstänkta brott  

 Hantera anmälan enligt lex Maria eller lex Sarah 
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 Vidta åtgärder mot kränkande behandling  

 Hantera uppsägning från arbetsgivarens sida  

 Hantera upphörande av tidsbegränsad anställning  

 Hantera upphandling  

 Hantera förordnad förmyndare  

 Säga upp intern hyresgäst  

 Hantera misstänkta miljöbrott  

 Hantera miljösanktionsavgifter 

 Utfärda förelägganden, förbud och viten inom miljö-, natur- och hälsoskyddsverksamhet  

 Tilldela viten inom bygglov  

 Hantera byggsanktionsavgifter 

Handlingstyp Förvaring  Sorteringsordning Format  Bevaras/gallras  Leverans-
intervall (år) 

Anmärkningar 

Anmälningar om 
oegentligheter 
(ovidkommande)  

E-tjänst Datum   Digitalt  Vid inaktualitet  Bevaras inom 
verksamhet  
t o m gallring 

Avser anmälningar med irrelevant eller 
oförståeligt innehåll.  
 
Kan gallras när de inte längre behövs i 
verksamheten.   

Anmälningar om 
oegentligheter  

Public360 Diarienummer Digitalt Bevaras  5 Avser sådana anmälningar som kräver 
vidare utredning.  
 
Avser inte anmälningar som kan klassas 
som synpunkter och klagomål (se 
denna process).  

Kommunikation, 
extern part  

Public360 Diarienummer Digitalt Bevaras/Vid 
inaktualitet   

Bevaras inom 
verksamhet  
t o m gallring. I 
övrigt 5 år.  

Avser mejl, skrivelser eller 
dokumentation av t ex telefonsamtal 
eller personligt möte med exempelvis 
andra myndigheter.   
 
Bevaras om endast om handlingen 
tillför ärendet sakuppgift, är avgörande 
för ärendets fortsatta handläggning 
mm. I övriga fall kan handlingen gallras 
när den inte längre behövs i 
verksamheten (sådana handlingar 
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behöver inte hållas ordnade eller 
diarieföras).  

Svar på anmälningar Public360 Diarienummer Digitalt Bevaras  5  

Utredning/ 
bedömning  

Public360 Diarienummer Digitalt Bevaras  5 Avser även eventuella bilagor i form av 
handlingar som kan styrka 
bedömningen.  
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Aktivitet 

 Dokument System Annan process 

E-tjänst 

Anmälan   

Anmälan, 

obegripligt 

innehåll 

 

Synpunkt/ 

klagomål 

Oegentlig-

het 

Gallras vid inaktualitet 

Hantera synpunkter och 

klagomål 

Bedömning om vidare handläggning 

Beslut 

Bedöm-

ning Lex Maria/Sarah 

Hantera misstänkta brott 

Hantera disciplinåtgärder 

Resultat 

Avvikelser 

Arbetsmiljö 

Brott begångna av 

anställda 

Regelbrott/policybrott 

 

Public360 

Public360 

Göra arbetsmiljöutredningar 

Hantera tillbud 

Hantera arbetsskador 

Hantera uppsägning från 

arbetsgivarens sida 

Säga upp intern hyresgäst 

Vidta åtgärder mot kränkande 

behandling (skola) 

 

Hantera upphörande av 

tidsbegränsad anställning 

Hantera förordnad förmyndare 

Hantera upphandling 

 

Standardrubriker: 

 Bakgrund 

 Bedömning 

 Slutsats 

 Fortsättning 

Exempelvis 

Exempelvis 

Validerings

data?  

Svar till 

anmälare? 

Public360 

Kommunik

ation (ffa 

extern) 

Public360 



5 Svar på ledamotsinitiativ från Socialdemokraterna - En öppen och transparent process för hanteringen av inkomna ärenden inom visselblåsarfunktionen - KS 22/0644-3 Svar på ledamotsinitiativ från Socialdemokraterna - En öppen och transparent process för hanteringen av inkomna ärenden inom visselblåsarfunktionen : Ledamotinitiativ - Visselblåsarfunktionen

1 
 

 

 

 

Ledamotinitiativ 

Kommunstyrelsen 2 nov  2022 

 

 

 

 

En öppen och transparant process för hanteringen  

av inkomna ärenden inom visselblåsarfunktionen. 

 

Det har blivit tydligt att kommunen har brister i redovisning till politiken när det gäller processen för 

visselblåsartjänsten. Politiken behöver få kännedom om frågorna när de är aktuella.  

Kommunen har ingen enhetlig rutin för hur ärende ska redovisas. Det finns inget i den processen som 

vi har idag som säger att rapporter ska anmälas till kommunstyrelsen eller till nämnd. Så här ser 
processen ut idag: 
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För att ge politiken insyn i hur arbetet med visselblåsarfunktionen fortlöper idag är tanken att 
personalavdelningen i sin årliga rapport tar med statistik 
över hur visselblåsarfunktionen använts samt att detta redovisas för kommunstyrelsen inom ramen 
för kommundirektörens årliga rapport i slutet av året.  

 
Det ska vara en självklarhet att involverade får information om anmälningar, rapporter och vidtagna 

åtgärder. Vi behöver en annan mer öppen och transparant process för hanteringen av inkomna 

ärenden inom visselblåsarfunktionen och ett system så att rapporter och utredningar som genomförs 

inom ramen för funktionen redovisas löpande till politiken när de är aktuella. 

I framtagandet av en ny modell ska även funktionen och viljan till att använda funktionen beaktas vid 

en mer transparant och öppen modell som givetvis ska skalas av från personuppgifter, det 

intressanta är ju synpunkter/brister i sak samt utredningar och åtgärder för att förbättra och 

förändra. 

 

Socialdemokraterna föreslår att 

Kommundirektören får i uppdrag att skyndsamt utreda och lämna förslag till mer öppen och 

transparant process för hanteringen av inkomna ärenden inom visselblåsarfunktionen. Ett system där 

rapporter och utredningar som genomförs inom ramen för funktionen redovisas löpande till 
politiken. 

 

 

 

För Socialdemokraterna i Kommunstyrelsen 

Upplands-Bro kommun  

Camilla Janson (S) 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Sara Eklind 

Kommunikations- och digitaliseringschef 

Kommunledningskontoret  

+46 8-581 691 41 

sara.eklind@upplands-bro.se 

2023-01-09 KS 22/0657  

Kommunstyrelsen 

 
 

 

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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Förstärkt kommunikation och 
samhällsinformation samt reviderad 
kommunikationspolicy 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta den reviderade 
kommunikationspolicyn. 

2. Kommunfullmäktige ger kommundirektören får i uppdrag att vid behov 
göra redaktionella förändringar i kommunikationspolicyn.  

Kommunstyrelsen beslutar 

Kommunstyrelsen beslutar att förstärka kommunens kommunikation och 

samhällsinformation genom att regelbundenhet framställa och distribuera en 

tidning om kommunens verksamheter till 12 618 (SCB dec -21) hushåll i 

Upplands-Bro kommun. 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag om en kommuntidning för 

att förstärka kommunens kommunikation till invånarna. En kommuntidning 

som distribueras regelbundet innebär att kommunen når ut med 

samhällsinformation till fler invånare kontinuerligt i syfte att ge mer kunskap 

och bättre insyn i kommunens arbete. Tidningen kommer även att finnas 

tillgänglig i PDF-format via kommunens webbplats.  

Kommunstyrelsen återremitterade ärendet den 30 november 2022 med uppdrag 

till kommunledningskontoret att uppdatera kommunens 

kommunikationspolicy. 

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på en uppdaterad version 

av kommunikationspolicyn. Kommunledningskontoret föreslår även att 

kommundirektören får i uppdrag att vid behöv göra redaktionella förändringar i 

kommunikationspolicyn. 
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Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 januari 2023 

 Kommunikationspolicy 

 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 30 

november 2022. 

Ärendet 

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag om en kommuntidning för 

att förstärka kommunens kommunikation till invånarna. Kommunstyrelsen 

återremitterade ärendet den 30 november 2022 med uppdrag till 

kommunledningskontoret att uppdatera kommunens kommunikationspolicy. 

Kommuntidningen  

Kommunens ansvar är att informera invånarna om aktuell och viktig 
samhällsinformation. I Upplands-Bro kommun är kommunikation en strategisk 
fråga där olika metoder används för att kommunicera med invånarna. 

Kommunikation ska utgå från invånarnas behov av att få information och även 
stimulera inflytande och medborgardialog. I Upplands-Bro ska 

kommunikationen förstärkas och utvecklas. Undersökningar visar att 
kommunens invånare inhämtar information via tidningar och distribuerat 
material, via digitala tjänster och webbplats.  

Kommunikationen förstärkas med en tidning till alla hushåll i Upplands-Bro 
kommun för att säkerställa likalydande information till alla hushåll. 
Kommuntidningen ska beskriva kommunens utveckling och uppdrag samt 

informera om kommunens verksamhet. Tidningen ska också beskriva 
utmaningar – och hur kommunen tar sig an dem.  

Den förstärkta samhällsinformationen finansieras och produceras av 

kommunledningskontoret. Ansvarig utgivare föreslås Ida Texell, 

kommundirektör, kontaktperson Sara Eklind, kommunikations- och 

digitaliseringschef och redaktionen består av kommunikationsenheten. 

Uppskattad kostnad för år 2023 är cirka 1 200 000 kr. Kostnaden fördelas på 

fotografering, form, tryckeri, distribution samt personal. 

Kommunikationspolicy 

Kommunikationspolicyn riktar sig till medarbetarna, kommunkoncernen och 

de förtroendevalda i Upplands-Bro kommun och är ett styrande dokument i det 

dagliga arbetet. 

Det är de boende och verksamma i Upplands-Bro som utgör grunden för hur 

kommunen formas och utvecklas. Medborgarnas röst och engagemang ska 

höras och tas tillvara och att alla ska ha god insyn i de beslut som fattas.  

Kommunen har ett viktigt kommunikationsansvar. Det ska vara enkelt att ta del 

av tillförlitlig information om stöd och service som erbjuds. Det ska också vara 
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enkelt att följa beslut som fattas av kommunens förtroendevalda. Våra 

medborgare ska kunna följa pågående arbete och ha kunskap om när och hur i 

processen det finns möjlighet att vara med och påverka och framföra 

synpunkter.  

Kommunledningskontorets kommunikationsenhet har tagit fram ett förslag till 

en uppdaterad kommunikationspolicy. Där föreslås att lägga till en beskrivning 

av medborgarfokuset, som bland annat tar upp betydelsen för våra medborgare 

att kunna följa pågående arbete, ha kunskap om när och hur i processen det 

finns möjlighet att vara med och påverka och framföra synpunkter. 

Redaktionella ändringar har gjorts på vissa texter som skrivits om för att skapa 

ett tydligare innehåll och struktur. I det nya förslaget är även den grafiska 

profilen väl synlig.  

Kommunledningskontoret föreslår även att kommundirektören fortsättningsvis 

får i uppdrag att vid behov göra redaktionella förändringar i dokumentet. 

 

Barnperspektiv 

Kommunikationspolicyn syftar bland annat till att skapa en tydlig 

kommunikation som stärker dialogen med kommuninvånarna där kommunen 

ska vara en tydlig avsändare i våra kommunikationskanaler och enklare kan nå 

ut även till de yngre invånarna. Kommuntidningen är ett led i detta där 

information om barn- och ungdomsverksamheter, jobb och utbildningsfrågor 

samt lovprogram med förslag på aktiviteter. 

 

Kommunledningskontoret 

 

Ida Texell  

Kommundirektör  

  

Bilagor 

1. Kommunikationspolicy 

2. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 30 november 

2022. 

Beslut sänds till 

 Juridikenheten (för publicering) 

 Kontorscheferna 

 VD Upplands-Brohus 
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1 . Vi har medborgarfokus
Det är de boende och verksamma i Upplands-Bro som utgör grunden 
för hur kommunen formas och utvecklas. Medborgarnas röst och 
enga gemang ska höras och tas tillvara och att alla ska ha god insyn i 
de beslut som fattas. 

Det innebär att kommunen har ett viktigt kommunikationsansvar. Det 
ska vara enkelt att ta del av tillförlitlig information om stöd och  service 
som vi erbjuder. Det ska också vara enkelt att följa beslut som fattas av 
kommunens förtroendevalda. Våra medborgare ska kunna följa pågå-
ende arbete och ha kunskap om när och hur i processen det finns möj-
lighet att vara med och påverka och framföra synpunkter. 

Upplands-Bro kommuns kommunikation ska bidra till förverkligandet 
av kommunens beslut, verksamhetsmål och budget. En genomtänkt 
och målinriktad intern som extern kommunikation hjälper kommu-
nens medarbetare att hålla hög kvalitet på tjänster och service. Genom 
enhetlig kommunikation skapas intern samhörighet, en effektivare 
organisation samt extern tydlighet.

Kommunikationspolicyn riktar sig till medarbetarna, kommun-
koncernen och de förtroendevalda i Upplands-Bro kommun och är ett 
styrande dokument i det dagliga arbetet. 

Policyn påverkar inte den grundlagsskyddade meddelarfriheten. 
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2.  Därför ska vi kommunicera
Välfungerande kommunikation är grundläggande i ett demokratiskt 
samhälle, och som kommun har vi skyldigheter i vårt offentliga upp-
drag. De innebär bland annat att tillhandahålla information och väg-
ledning, samt ge möjlighet till insyn och delaktighet. 

Några av de lagar som berör kommunikation är: förvaltningslagen, 
tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen, offentlighets- 
och sekretesslagen, språklagen, personuppgiftslagen, upphovsrätts-
lagen och diskrimineringslagen.

Intern kommunikation
En väl fungerande intern kommunikation är grunden till ett gott 
arbets klimat och en förutsättning för att kunna utföra vårt arbete på 
ett effektivt sätt. Den bidrar till delaktighet och ansvarskänsla. En god 
intern kommunikation är även avgörande för kvalitén i vår externa 
kommunikation, och hur organisationen uppfattas. Engagerade med-
arbetare är kunskapsbärare och kommunens ansikte utåt.

Extern kommunikationen
Den externa kommunikationen ska sprida kunskap om kommunens 
verksamheter, utbud och service, den demokratiska processen och för-
enkla vardagen för kommunens invånare. Invånarna ska ges möjlighet 
till större insyn och på så sätt möjlighet till att påverka sina livsval. 
Genom att vara en tydlig avsändare och med en enhetlig framtoning 
skapar vi en positiv bild av Upplands-Bro som attraherar nya  invånare, 
företag och framtida medarbetare.

Partipolitisk kommunikation
De politiska partierna har sina egna kommunikationskanaler för sin 
infor mation. Den interna, externa och politiska kommunikationen opti-
meras och effektiviseras genom nära samarbete mellan tjänstemanna-
organisationen genom de styrande partiernas politiska  sekreterare.
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3.  Vår berättelse
Upplands-Bro är en av Stockholmsregionens snabbast växande kom-
muner. Här finns småstadslivet i tätorterna Kungsängen och Bro, och 
en levande landsbygd. Beläget endast 30 minuter med pendeltåget från 
Stockholms central, längs E18 och med Arlanda 25 minuter bort, har 
Upplands-Bro ett attraktivt läge för såväl invånare som företag. Det 
lokala näringslivet är starkt och växer stadigt.

Upplands-Bro ligger naturskönt vid Mälaren och erbjuder 13 mil 
 stränder, en skärgård med närmare 50 öar och hela tio naturreservat 
för rekreation. Här står hög livskvalitet, gemenskap och social trygghet 
i fokus med ett brett utbud inom kultur och fritid med ett starkt och 
engagerat föreningsliv. I kommunen bor drygt 31 000 invånare.

Upplands-Bro, en levande, attraktiv och trygg kommun
Kommunens övergripande budskap tar ton i de årliga kommunika-
tionsinsatserna med uppgift att understödja och verka för att de över-
gripande målen uppnås.  

1. Stärkt medborgarnytta

2. Service, valfrihet och konkurrensneutralitet

3. Värdigt åldrande

4. Livslångt lärande i fokus

5. Social hållbarhet

6. Småskaligt och attraktivt samhällsbyggande
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4.  Våra målgrupper 
Upplands-Bro kommun finns till för alla medborgare. Andra viktiga 
målgrupper är potentiella inflyttare, företag, föreningar, förtroende-
valda, medarbetare och chefer.

5 . Vi är en kommunikativ organisation
Ansvar och roller
Alla medarbetare, förtroendevalda, chefer och ledning spelar roll i 
kommunikationen. Därför har vi alla ett ansvar. Med verksamhets-
ansvar följer kommunikationsansvar. Det innebär att chefen har det 
yttersta ansvaret för kommunikationen i den egna verksamheten. 

• Kommunfullmäktige beslutar om kommunikationspolicyn. 

• Kommunstyrelsen är ansvarig för den kommunövergripande kommu-
ni kationen. 

• Kommundirektören är ytterst ansvarig för att kommunikations policyn 
följs, men kan delegera uppdraget till kommunikationschefen. 

• Kommunikationschefen leder, samordnar och utvecklar kommunens 
övergripande kommunikation. Kommunikationschefen ansvarar för 
mediestrategiskt arbete tillsammans med kommunledningskontorets 
kommunikationsenhet. Kommunikationschefen ansvarar för kom-
munens gemensamma kanaler och den grafiska profilen. 

• Varje nämnd ansvarar genom sina kontor för att kommunikations-
uppdraget genomförs och följs upp enligt kommunens kommunika-
tionspolicy. Samma ansvar har den kommunala koncernen. 
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• Kontoren initierar kommunikation, tar fram kommunikationsplaner 
samt ansvarar för genomförande och uppföljning med strategisk råd-
givning av kommunikationsenheten. 

• Medarbetare har kommunikationsansvar gentemot sin närmaste 
chef, övriga medarbetare samt invånare de möter. Medarbetaren har 
också ansvar för att söka information som är nödvändig för arbetet.

• Politiska partier ansvarar för egen information och spridning.

Talespersoner 
När kommunen som organisation väljer talesperson sker det enligt 
följande ansvarsfördelning: 

 Politiska frågor: Kommunstyrelsens ordförande och respektive nämnd-
 ordförande. 

 Kommunövergripande frågor: Kommunstyrelsens ordförande, kom-
mun  direktören eller kommunikationschefen. 

	 Specifika	sakfrågor	eller	verksamhetsfrågor:	Den chef som är ansvarig 
för det verksamhetsområde det gäller, alternativt en annan person 
som chefen hänvisar till.

Yttrande- och meddelarfrihet 
Yttrandefriheten ger alla medarbetare i Upplands-Bro kommun rätt 
att i tal, skrift, bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt 
 uttrycka tankar, åsikter och känslor. Det ska tydligt framgå om man 
uttalar sig som privatperson eller som representant för arbetsgivaren. 
Meddelarfriheten ger dessutom medarbetare i kommunen en lagstad-
gad rätt att kontakta massmedia och det får inte från arbetsgivarens 
sida förekomma efterforskningar om vem som lämnat informationen.
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6.  Vi har aktiva kontakter med medier
Nyhetsmedier fungerar som förmedlare av information, opinions-
bildare och som kritiska granskare av den kommunala verksamheten. 

Vi ska vara proaktiva i mediekontakter så att våra målgrupper tidigt 
får en korrekt bild av händelser som kan omnämnas i media. Vi ska 
vara tillgängliga, tillmötesgående och svara på frågor skyndsamt. En 
god relation till medier är viktig för möjligheten att nå ut med kom-
munens budskap.

Vi ska korrigera faktafel när/om sådana uppstår.
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7. Vår väg till lyckad kommunikation
Goda relationer och samverkan 
En medveten omvärldsbevakning och kommunikation kan bidra till 
att hitta långsiktiga lösningar på dagens komplexa  samhällsutmaningar. 
Det, tillsammans med samverkan på lokal, regional och nationell nivå 
kommer att hjälpa oss att tidigt förstå vad som händer och hur det 
påverkar oss.

Tillgänglig och trovärdighet
En förutsättning för att visa öppenhet och ge en hög servicenivå är att 
det är lätt att komma i kontakt med tjänstepersoner och förtroende-
valda. Det ska finnas olika sätt att komma i kontakt med kommunen 
för att underlätta för kommuninvånare och andra. Vi nås genom 
person ligt samtal på våra två kontaktcenter, genom telefon, e-post eller 
sociala medier. 

All kommunikation, både intern som extern, ska bestå av vårdat,  enkelt 
och begripligt språk och att Upplands-Bro kommun följer språklagen 
(2009:600). Grundprincipen är att all information och kommunika-
tion sker på svenska med undantag för viss information som även finns 
på finska, då Upplands-Bro kommun ingår i ett finskt förvaltnings-
område.

Vår kommunikation får gärna vara engagerande och inspirerande, 
men den är alltid korrekt, öppen, saklig och aktuell. Det framgår 
 tydligt att Upplands-Bro kommun är avsändare så att kommunen upp-
fattas som en garant för budskapet och dess trovärdighet.
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Grafisk profil 
Upplands-Bro kommuns grafiska profil är styrande för all produktion 
av informations- och kommunikationsmaterial. Det gäller inte  bolagen 
som har en egen profil. Den grafiska profilen används för att skapa 
tydlighet och enhetlighet. Den ska också användas för att det inte ska 
råda någon tvekan om vem avsändaren är. En gemensam profil bidrar 
till att stärka den externa profilen, varumärket och den interna identi-
teten. 

Kanalval
För att uppnå önskad kommunikativ effekt behöver vi göra medvetna 
och smarta kanalval. Ibland betyder det välbekanta kanaler som gör 
oss tydliga. Vid andra tillfällen behöver vi hitta nya för att nå dem vi 
vill kommunicera med. Det kräver att vi är uppdaterade om förutsätt-
ningar och möjligheter. Upplands-Bro kommuns gemensamma webb-
platser är våra främsta digitala kontakt- och serviceytor. 

Kriskommunikation
Kommunikation inför och vid verksamhets- och samhällsstörning ska 
kommunen agera snabbt och kraftfullt och informera om situationen, 
vilka bedömningar som görs och vilka åtgärder som sätts in. Det sker 
vid behov genom samverkan med andra myndigheter och organisa-
tioner och genom att utnyttja och samordna intern- och extern 
kommu nikation via de kanaler och kontaktytor som lämpar sig bäst. 
En central krisledning svarar för planering och genomförande av 
kommunens kommunikation. Roller, ansvar och uppgifter redovisas 
särskilt i kommunens krisplan. 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-11-30 

 

 

§ 30 Förstärkt kommunikation och 
samhällsinformation 

 Dnr KS 22/0657 

Beslut 
Ärendet återremitteras för att kompletteras med en uppdaterad 

kommunikationspolicy som bilaga. 

Sammanfattning 

En kommuntidning som distribueras regelbundet innebär att kommunen når ut 

med samhällsinformation till fler invånare kontinuerligt i syfte att ge mer 

kunskap och bättre insyn i kommunens arbete. Tidningen kommer även att 

finnas tillgänglig i PDF-format via kommunens webbplats.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 november 2022. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att förstärka kommunens kommunikation och 

samhällsinformation genom att regelbundenhet framställa och distribuera en 

tidning om kommunens verksamheter till 12 618 (SCB dec -21) hushåll i 

Upplands-Bro kommun. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Camilla Janson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på återremiss för att 
bilägga en uppdaterad kommunikationspolicy till ärendet. 

Erik Karlsson (V) stödjer för Vänsterpartiets räkning Socialdemokraternas 

återremissyrkande med uppdrag. 

Sara Ridderstedt (MP) stödjer för Miljöpartiets räkning Socialdemokraternas 

återremissyrkande med uppdrag. 

Fredrik Kjos (M) yrkar för Alliansens räkning på bifall till 
Socialdemokraternas återremissyrkande med uppdrag. 

Katarina Olofsson (SD) yrkar för Sverigedemokraterna räkning på bifall till 
Socialdemokraternas återremissyrkande med uppdrag. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, 
Socialdemokraternas återremissyrkande, och finner att Kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med detta. 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-11-30 

 

 

Beslutet skickas till: 

 Kommunfullmäktige  
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Jesse Pistol 

Projektledare Omdaning bro  

Jesse.pistol@upplands-bro.se 

   

 

2023-01-12 KS 22/0741  

Kommunstyrelsen 

 
 

 

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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Ansökan social investeringsfonden – Omdaning 
Bro och Det interaktiva rummet 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan om 5 840 000 kr från 
den sociala investeringsfonden till projektet ”Omdaning Bro - Det 

interaktiva rummet” enligt bifogad ansökan. 

 

Sammanfattning 

I kommunplan 2023 står det att möjliggörande av inflytande och påverkan för 

invånarna är en viktig del i att forma ett hållbart samhälle varför utveckling av 

medborgardialoger är ett prioriterat område under 2023. En motståndskraftig 

demokrati slår vakt om det öppna, inkluderande och levande samtalet som 

kännetecknas av en mångfald av erfarenheter, idéer och perspektiv 

I linje med kommunens övergripande mål om invånarnytta och social 

hållbarhet avser projektet ”Det interaktiva rummet” att vidareutveckla arbetet 

med medborgardialoger som påbörjats inom ramen för Omdaning Bro. Nu med 

ett stärkt fokus på kopplingen till pågående utveckling och planprocesser i Bro. 

Arbetet kommer att ske i tät samverkan med invånare, civilsamhälle, 

kommunens verksamheter och det lokala näringslivet genom aktivering av det 

offentliga rummet. Aktivering av det offentliga rummet skapar förutsättningar 

för möten och dialoger mellan människor som inte nödvändigtvis annars sker 

samt skapar en grogrund för ökad social hållbarhet. All aktivering kommer att 

baseras på lokalsamhällets uttalade behov. Målet är att projektet ska leda till en 

högre grad av delaktighet, tillit, trygghet och gemenskap i Bro. Till detta arbete 

tillförs även samarbetet med RISE (Research Institutes of Sweden) som syftar 

till att utveckla en metod för uppföljning av resultat och effekter kopplade till 

socialt hållbarhetsarbete. Efter projektavslut ska metoden kunna implementeras 

på en kommunövergripande nivå. 

Omdaning Bro söker därmed finansiering för genomförandet av projektet ”Det 

interaktiva rummet” i enlighet med ansökan till sociala investeringsfonden som 

biläggs tjänsteärendet.   
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Beslutsunderlag 

 

 Bilaga 1 Ansökan Sociala Investeringsfonden – Det interaktiva rummet 
och samarbete med RISE. 

Ärendet 

Den 27 oktober 2021 tog kommunstyrelsen beslut om att genomföra Omdaning 

Bro. Projektet har inriktningen att integrera fysisk planering och sociala 

aspekter i samhällsplaneringen med social hållbarhet som överordnat 

perspektiv samt att arbeta med inriktningen att skapa framtidens plats med 

småstadskänsla som präglas av gemenskap och tillit. En viktig del i Omdaning 

Bros arbete är delprojektet Offentliga rummet som utvecklar rekreation, idrott, 

kultur, natur och fritid på ett sådant sätt att det ökar rörligheten inom och 

mellan Bros olika delar samt bidrar till ökad trygghet och ett levande 

lokalsamhälle. Ett viktigt verktyg i det arbetet har varit aktivering av tillfälliga 

ytor/platser där förändring kommer att ske. Aktivering av det offentliga 

rummet har under det senaste året visats sig ha stor potential till att vara ett 

viktigt verktyg i att bygga gemenskap, skapa delaktighet och möten mellan 

olika grupper i Bro. Detta blev tydligt genom ”parkbänkslyftet” där invånarna 

fick ge synpunkter på utformning och utplacering av 68 nya parkbänkar i Bro. 

Ett annat exempel är ”kärleksbänken”, en ljudkonstinstallation i form av en 

parkbänk som placerades ut bakom Råbyskolan. Från bänken kunde besökare 

lyssna på musik och inspelade berättelser på temat ”Kärlek i Bro”. Alla 

berättelser och röster tillhörde både kända och okända personer som verkar och 

bor i Bro. Kärleksbänken bjöd in till många fina möten mellan okända 

människor som satte sig på bänken för att ta del av berättelserna. Ett tredje 

exempel är WallStreet Stockholm som är en festival för offentlig konst som 

genomfördes i Nacka kommun, Stockholms stad och Upplands-Bro kommun 

sommaren 2022. Under juni-augusti uppfördes konstverk på offentliga platser i 

Bro. Konstverken skapades av etablerade konstnärer tillsammans med invånare 

eller av invånare som handleddes av konstnärer. Inom Wallstreet skapades 

fasaddekorationer i Finnsta, fyra installationer uppfördes på olika platser i Bro 

som målades flera gånger. Sommarjobbande ungdomar målade även två 

gångtunnlar, installationer, asfaltsdekor och fasaden på E.ON-huset. Under 

hösten 2022 genomförde kommunen genom Omdaning Bro även en 

medborgardialog med utgångspunkt i detaljplaneprocessen för Bro Torg som 

synliggjorde behovet och lokalsamhällets önskemål av mer aktivering av det 

offentliga rummet. Sammantaget visar lärdomarna att aktivering av det 

offentliga rummet kan och bör utvecklas till att bli ett viktigt verktyg i den 

fortsatta utvecklingen av Bro genom att stärka kopplingen mellan aktivering 

och pågående samhällsbyggnadsprocesser.   
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Syfte och Mål med projektet 

Syftet med projektet är att vidareutveckla aktiveringen av det offentliga 

rummet med ett fördjupat fokus på delaktighet och engagemang bland boende 

och verksamma i Bro samt att stärka kopplingen till pågående 

samhällsbyggnadsprocesser. Målet med arbetet är att det ska leda till en högre 

grad av delaktighet, tillit, gemenskap och socialt kapital i Bro. Projektet avser 

även att generera sysselsättning åt 40 feriearbetande individer samt åtta 

dialogvärdar.  

Inom ramen för ”det interaktiva rummet” genomförs även ett samarbetsprojekt 

med RISE (Research Institutes of Sweden). Genom samarbetet ska Upplands-

Bro kommun med hjälp av RISE tillägna sig en metodik för att arbeta 

systematiskt och effektivt med social hållbarhet. Detta för att kunna utforma 

arbetsprocesser och relevanta mätbara indikatorer för att kunna leda och följa 

upp insatser från utmaning till önskad effekt. ”Det interaktiva rummet” utgör 

pilotprojekt för denna metodutveckling. 

Projektet bedrivs med social hållbarhet som övergripande perspektiv och följs 

löpande upp mot önskade resultat och effekter samt med avslutande 

utvärdering. 

Tidplan 

Tidplan för genomförande av projektet är 1 februari 2023 – 31 december 2023. 

Barnperspektiv 

Omdaning Bro är en satsning som tar ett helhetsgrepp om 
samhällsutvecklingen genom att utveckla Bro, både socialt och fysiskt där 
social hållbarhet är ramen för hela arbetet. Projektet involverar samtliga 

invånare, besökare och verksamma i Bro. Vid utformning av aktiviteter och 
åtgärder som riktar sig till barn kommer barnperspektivet involveras i ett tidigt 

skede i delaktighetsprocessen för att ge en känsla av ägandeskap och skapa 
goda förutsättningar för en ökad meningsfull fritid och positiva sociala 
sammanhang. Inom ramen för Omdaning Bro och tillhörande 

detaljplaneprocesser kommer särskild hänsyn tas till Barnkonsekvensanalyser. 
På så sätt säkerställs att barnens perspektiv tas till vara på och synliggörs 

konkret i samhällsutvecklingen.  Projektet ”det interaktiva rummet” kommer 
att dessutom utgöra ett viktigt verktyg när det kommer till delaktighet och 
insatser som möter barnens behov inom det offentliga rummet. 
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1 Inledning
1.1 Bakgrund

Den 27 oktober 2021 tog kommuns t yre lse n beslut om att genomföra Omdaning
Bro. Projektet har inrikt ninge n att integrera fysisk planering och sociala
aspekter i samhällsp la ne r inge n med social hållbar het som överordnat
perspektiv samt att arbeta med inriktni nge n att skapa framtid e ns småstad som
präglas av gemenskap och tillit. Genomföra nde t av projektet sker genom att
parallellt arbeta med åtgärder på kort sikt och åtgärder på lång sikt inom ett och
samma ramverk. Omdaning Bro tar ett helhets grepp om utvecklinge n i Bro och
omfattar på så sätt åtgärder och aktivite ter som berör samtliga av kommune ns
verksamheter. Ett helhetsgrepp är avgörande för att arbeta effektivt, ta vara på
olika perspektiv och erfarenheter och framför allt för att skapa förutsättningar
för och även säkerställa att delaktighe t bland Bros invånar e, verksamma och
civilsa mhä l le i hela genomfö ra ndet av projektet. Omdaning Bro ska därför
genom ett integrerat arbetssätt och metodutveck l ing utveckla Bro till ett
sammanhå l le t samhälle med småstadskäns la där invånar nas, närings li vet s och
civilsa mhä l le ts förutsättni ngar att samverka till en hållbar utveckling ökar.

En viktig del i Omdaning Bros arbete är delprojektet Offentli ga rummet som
utvecklar rekreation, idrott, kultur, natur, fritid på ett sådant sätt att det ökar
rörlighete n inom och mella n Bros olika delar samt bidrar till ökad trygghe t och
ett levande lokalsamhä lle. Ett viktigt verktyg i det arbetet har varit aktivering
av tillfä l li ga ytor/platser där förändring kommer att ske.

Aktivering av det offent liga rummet har under det senaste året visats sig ha stor
potential till att vara ett viktigt verktyg i att bygga gemenskap, skapa
delaktighet och möten mella n olika grupper i Bro. De olika temporära inslage n
som genomfört s, som till exempel installat io ne n av en kärleksbänk,
aktivitet sco nta i ner n som erbjöd olika typer av aktivitete r på den tomma
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rivnings to mte n där Norrgrindens förskola tidigare stått och Riksteaterns
föreställning ”kartan över oss” liksom cirkus C irkörs föreställni ng ”Trasslig”,
har visats sig vara väldigt uppskattade av medborgarna . Under hösten 2022
genomförde kommune n, via Omdaning Bro, även en medborgardia lo g med
utgångsp unkt i detaljplaneproce sse n för Bro Torg som bekräftade denna bild
samtidigt som det synliggjo rde behovet och önskemålen av mer aktivering av
det offentli ga rummet under kommande år. Aktivering av det offentli ga
rummet tillsa mma ns med lokalsamhä llet och med utgångsp unkt i deras behov
utgör således ett viktigt verktyg i att öka medborgarnas och andra intressenter s
inflyta nde över utveckling i Bro.

Med utgångsp unk t i dessa lärdomar söker Omdaning Bro nu finans ie r ing till
genomföra nde t av projektet “Det interaktiva rummet”. Ett offent ligt rum där
människo r och idéer möts och som bjuder in till medskapande. Till detta arbete
tillfo gas även samarbetsprojektet med RISE (Research Institute s of Sweden)
som syftar till att utveckla en metod för att följa upp effekterna av socialt
hållbarhetsa rbete på kommunö ve r gr ipa nde nivå, med ”Det interaktiva rummet”
som pilotprojekt. Ansökan till sociala invester ings fo nde n avser därmed även
finans ier ing till detta samarbetsprojekt.

1.2 Syfte och mål

”Det interakt iva rummet ” avser att växla upp arbetet med aktivering av det
offent liga rummet genom ett fördjupat samarbete de som verkar och bor i Bro.
Fokus kommer att ligga på att stärka kopplinge n mellan aktivering och
pågående utveckling och planprocesser i Bro. Med utgångsp unkt i invånar nas
behov och önskemål ska projektet utveckla arbetet med att testa och utvärdera
temporära lösningar för att se ifall dessa kan bli permanenta lösningar i
framtide ns Bro.

Det övergripand e syftet med projekten är att kontinuer li gt arbeta med
aktivering av det offentli ga rummet på olika sätt inför, under och genom
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förändring för att skapa goda förutsättni ngar för medborgardia lo g och ökad
delaktighet. Syftet kan delas upp i flera olika delar:

Att aktivera olika platser i Bro och på så sätt skapa möten och även
engagema ng bland invånar e i Bro.

Att skapa rörelse och kopplingar mellan olika platser i Bro.

Att möjliggö ra för Bro-bor att vara delaktiga i utformand et av
aktivitet er och därmed vara medskapare i sin livs miljö.

Att öka trygghete n i lokalsamhä l le t genom att skapa aktivitete r på
platser som identifiera ts som ödsliga, dåligt upplysta eller otrygga av
andra skäl.

Att skapa relevans och legit im itet för den förändring som planeras
genom att tydligare sammankopp la det myndighet sre glerade
planför fara nde t med aktivering av det offentli ga rummet.

Skapa arbetstillfä lle n genom feriearbete n och dialogvärda r

Tydligt kunna påvisa relationer na mellan delaktighet, aktivering och
effekter kopplat till social hållbarhe t med hjälp av RISE.

Projektet arbetar även mot två övergripande mål:

projektet ska leda till en högre grad av delaktighe t, tillit, gemenskap
och socialt kapital i Bro som i sin tur utgör viktiga pusselbitar för att
kunna uppnå social hållbarhe t.

genom samarbetet med RISE utvecklar projektet relevanta mätbara
indikatorer som möjliggör uppföljni ng av resultat och effekter kopplade
till social hållbar het.
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De övergripande målen kommer att följas upp löpande under
projektgenomfö ra ndet av projektledare och med hjälp av kommune ns styr och
ledningss yste m Stratsys. För en mer detaljerade beskrivning av
tillvä ga gå ngsä tte t vänlige n se avsnitt 2.8 i denna ansökan.

1.3 Sammanfattning av projektansökan

I kommunp la n 2023 står det att möjliggö ra nde av inflyta nde och påverkan för
invånar na är en viktig del i att forma ett hållbart samhälle varför utveckling av
medborgardia lo ge r är ett prioriterat område under 2023. En motståndskra ft ig
demokrati slår vakt om det öppna, inkludera nde och levande samtalet som
kännetecknas av en mångfa ld av erfarenheter, idéer och perspektiv

I linje med kommune ns övergripande mål om invånar nytt a och social
hållbarhet avser projektet ”Det interaktiva rummet ” att vidareut veck la arbetet
med medborgardia lo ger som påbörjats inom ramen för Omdaning Bro. Nu med
ett stärkt fokus på kopplinge n till pågående utveckling och planprocesser i Bro.
Arbetet kommer att ske i tät samverkan med invånare, civilsa mhä lle,
kommune ns verksamheter och det lokala närings l ive t genom aktivering av det
offent liga rummet. Aktivering av det offent liga rummet skapar förutsättni ngar
för möten och dialoger mella n människor som inte nödvändigt vis annars sker
samt skapar en grogrund för ökad social hållbarhe t. All aktivering kommer att
baseras på lokalsamhä l le ts uttalade behov. Målet är att projektet ska leda till en
högre grad av delaktighet, tillit, trygghet och gemenskap i Bro. Till detta arbete
tillför s även samarbetet med RISE (Research Institutes of Sweden) som syftar
till att utveckla en metod för uppföljni ng av resultat och effekter kopplade till
socialt hållbarhe tsarb ete. Efter projektavslut ska metoden kunna imple me ntera s
på en kommunö ve r gr ipa nd e nivå.
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1.4 Målgrupp för projektet

Målgrupp för projektet är samtliga invånare, besökare och verksamma i Bro.
Det vill säga, aktivitete r och åtgärder ska utformas på ett sådant sätt att de
svarar an till behoven hos fler grupper. Något som kommer att vara i fokus är
att genomföra aktivite ter som lockar både vuxna och unga till platsen då detta
är ett önskemål som alla målgrupper som Omdaning Bro mött i redan
genomförda medborgardia lo ger under 2022 lyft upp. Det ger en känsla av
trygghet. Utöver det kommer projektet även att säkerställa att vissa aktivite ter
riktas mot specifika målgr upper utifrå n särskilda behov, till exempel unga som
saknar menings ful l fritid.

1.5 Effekter och resultat

Effekterna som ska uppnås genom projektet ”det interaktiva rummet” kan delas
in i två kategorier.

Den ena är effekter/res ulta t på kort sikt kopplat till positiv förflytt ni ng av den
kollektiva upplevelse n av Bro. Följande kortsiktiga effektmå l ska vara
uppfyllda efter projektets avslut:

Antalet invånare som vistas i och på olika sätt är aktiva i offent ligt rum
ha ökat (detta bedöms ha en positiv effekt på trygghe te n i samhället ).

Att känslan av trygghe t har ökat på platser som tidigare upplevdes som
otrygga.

Att känslan av delaktighe t i utvecklinge n av Bro har ökat brett i
lokalsamhä llet.

Att känslan av gemenskap ökat bland boende och verksamma i Bro

Att tilltro n till samhället ökat hos lokalsamhä llet i stort och i synnerhet
hos människo r som har ett lågt förtroende idag.
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Dessa kortsiktiga effektmå l har alla en viktig funktio n när det kommer till att
bygga ett socialt kapital och är således viktiga beståndsdelar inom social
hållbarhet.

Den andra kategorin är de långsik t iga effekterna som projektet förväntas bidra
till. I detta fall handlar det främst om möjliga kostnadsminsk ningar för
kommune n. Kostnadsminsk ninga r i termer av minskade kostnader för
nerskräpning, skadegörelse och överklagand eproces ser. Detta då det finns en
tydlig positiv koppling mellan att människor känner ökad delaktighe t, ägarskap
och stolthet över deras bostadsområde och en minskning av kostnader
förknippade med nämnda företeelser.

Utöver minskade kostnader för kommune n är syftet med projektet även att
bidra till ett starkare socialt kapital genom att få fler grupper som normalt sett
inte möts att träffas och där igenom bygga en känsla av gemenskap. Detta är i
sig en värdeskapande mekanis m eller kostnadsförebygga nde insats. Socialt
kapital kan sägas bestå av en hel rad olika resurser som individe r eller grupper
får genom de relatione r, såväl direkta som indirekta, som existerar i olika
sociala nätverk. Socialt kapital kännetecknas även av sociala värden som
exempelvis förtroenden, gemensamma normer och stolthet. Det sociala
kapitalet skapar en ömsesidighet utifrå n delade värderinga r och möjliggör på så
sätt samarbete i lokalsamhä l le t för att uppnå gemensamma mål.

Det sociala kapitalet kan alltså sägas ha en direkt eller indirekt värdeskapande
ekonomisk effekt. Därmed kan man även säga att frånvaro n av ett positivt
socialt kapital eller kanske snarare närvaron av ett negativt socialt kapital
tenderar att skapa ekonomiska kostnader. På lång sikt bidrar ett starkt socialt
kapital till förbättrade levnadsvillkor och inkomst nivå er genom att resursstarka
i gruppen stöttar resurssvagare medlemmar genom infor me ll
kunskapsöverfö r ing. Detta är en vanlig spinn-off effekt av uppbyggnade n av
socialt kapital som ofta bidrar till sänkta kostnader för kommune n, exempelvis
i form av minskade behov av försörjningsstöd när fler invånare blir
självförsör ja nde.
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Utöver det är de arbetstillfä lle n som projektet kommer att tillgä ngli ggöra
särskilt genom utvecklinge n av feriejobb ett vedertaget instrume nt för att
förebygga potentiella framt ida kostnader för försörjningss töd och/ eller olika
typer av arbetsmarknads insa tser för individe r. En första arbetslivs er fa re nhet
kan ha en stor betydelse för individers utveckling.

S ammanta get har ”det interakt iva rummet ” därmed potential att generera stora
samhällseko no m iska värden på lång sikt.

1.6 Forskning inom området och referensprojekt

I en utredning av Finansdeparte me ntet (Regeringska ns liet, Fi2019, 2021)
framkomme r det att kommuner behöver bli bättre på att i tidiga planerings- och
program-arbeten föra kvalitat i va dialoger med civilsa mhä l le, boende, barn,
unga och andra grupper. Inkluderande och icke-diskriminera nde
medborgardia lo ge r och andra former för delaktighe t och inflyta nde är
avgörande för att skapa ett socialt hållbart samhälle. Att arbeta tillsa m ma ns
med medborgare i olika stadsutveck lingsp rocesse r syftar till att få fram
platsspecifik kunskap och en mångfa ld av perspektiv i den annars byråkratiska
processen. Ofta är fokus på att identifiera och/eller skapa sociala värden under
processen och i förslagsarbete t inför en stadsutveckli ngsproc ess. Det kan även,
ur en kommuns eller byggaktörs perspektiv, ge en möjlighet att förankra
processer tidigt för att lyssna in synpunkte r och därmed skapa bättre
förutsättni ngar för genomföra nde t. Genom en kontinuer l ig dialog med boende,
civilsa mhä l le och lokala närings idka re kan man också lägga en god grund för
fortsatta och kommande satsninga r.

Det finns mycket forskning och exempel på hur viktigt det är att jobba med
delaktighet inom samhällsb yggnadsp rocess er för att nå social hållbarhet och
hur aktivering av det offent liga rummet kan vara ett viktigt verktyg i det
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arbetet. Ett bra exempel på medskapande är till exempel Rosens röda matta där
unga tjejer anställdes för att kunna bidra med sina kunskaper och viljor när en
offent lig plats i Malmö skulle byggas om. Ett annat exempel är init iat i vet
Konsten att skapa stad i Nacka kommun där kommune n tillsa m ma ns med
medborgare skapar konst, tillfä l ligt och permanent, på platser som ska
genomgå stadsutveckling. Ett tredje exempel är utveckling av Jubileumsparke n
in Göteborg. Ett aktivt medborgardelta ga nde var kärnan i skapandeprocessen.
Platsens utformning skulle bygga på lokalkännedo m och lokala önskemål
snarare än på planerarnas föreställninga r om vad den ska inrymma. Målet var
att skapa en trygg och tillgä ngl ig ”allmöte sp la ts ” för hela stadens invånar e och
besökare (Regeringska ns l ie t, Fi2019, 2021). Alla dessa exempel visar på hur
viktigt det är att delaktighe t, medskapande och kvalitat i va medborgardia lo ge r
är en integrerad del av samhällsb yggnadsp rocess er ifall man vill skapa goda
förutsättni ngar för långsik t ig social hållbar het. I det här projektet kommer
inspirat io n därför hämtas från existerande best-practise.

Under 2022 har ett arbete med att utveckla en metod för att systemat iskt arbeta
med delaktighe t påbörjats inom ramen för Omdaning Bro. Förutom
kunskapshöjande insatser riktade till kollegor i kommune n samt till externa
samverkanspartners har metodutveck linge n i praktiken innebur it
genomföra nde t av olika slags medborgardia lo ge r kopplat till utvecklinge n av
Bro. Bland annat en genomförde s workshops i Biblio teke t där 80 invånare fick
bygga framtide ns Bro torg i LEGO samt en längre tematisk dialogpro me nad
där invånar na fick ge inspel kopplat till detaljplanen för Bro Torg. Arbetet med
att utveckla delaktighet s mode l le n tar sitt avstamp i Erik Amnås forskning kring
olika nivåer av delaktighet och hur man kan förflyt ta målgruppe r mellan dessa.
Utöver det kommer projektet att koppla på de lärdomar som kommune n
upparbetat genom att ingå i SKR:s nätverk för delaktighe t tillsa mma ns med
andra kommuner och experter på medborgardia lo ger. Sammanta get tillgodo ser
kunskapen och erfarenheter na av att utveckla en delaktighe t mode l l samt
medverkan i SKR:s nätverk goda förutsättninga r för projektet att växla upp och
kvalitetss äkra dessa perspektiv i genomföra nde t.
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Arbetet med att aktivera det offentli ga rummet kan även ses som ett viktigt
verktyg utifrå n ett förebyggand e perspektiv. Inom preventivt arbete talar man
om skyddsfaktorer för att förebygga psykisk och fysisk ohälsa och riskerna
med att hamna i destruktiva sammanha ng som ung. En av de viktiga ste
skyddsfaktorerna är tillgå nge n till menings ful l fritid och positiva sociala
sammanha ng där man får möjlighe t att vara med och möta andra människor,
gärna äldre som kan agera förebilder och som delar glädjen kring en aktivitet
(Utanförskap och unga, Myndighe te n för ungdoms- och civilsa mhä l ls frå gor,
2020). Forskninge n visar (Ferrer-Wreder et al. 2005) att det är viktigt att
kombinera både riktade och generella insatser för att nå bästa möjliga
samhällse ffekt samtidigt som de generella satsningar na, där fler grupper får ta
del av till exempel menings ful la fritid sakt i vit eter, tenderar att nå bäst resultat
rent kvantitat ivt. I genomföra nd et av ”det interaktiva rummet ”, i den mån det är
möjligt, är tanken därför att erbjuda aktivite ter som lockar fler målgr upper
samtidigt som det säkerställs att det finns aktivite ter som riktar sig mot särskilt
prioriterade målgrupper så som äldre och barnfamilje r. På detta sätt bidrar inte
projektet bara till projektets eller Omdaning Bros mål utan bidrar även till
kommune ns övergripa nde mål för social hållbarhe t.

Utöver det kan aktiveringe n av det offentli ga rummet generera ytterliga re
positiva hälsoeffek ter genom fysiska aktivite ter. Något som även det ligger väl
i linje med kommune ns övergripande mål för social hållbar het inom ramen för
kultur, idrott, rekreation och frilufts l iv. Folkhälso mynd ighete n (2023) skriver
att alla barn, ungdomar, vuxna och särskilt äldre bör få säkra och jämlika
möjlighete r att medverka i fysiska aktivitete r som är roliga och varierade samt
lämpliga och anpassade till deras ålder och funktio ns för må ga. Detta eftersom
forskninge n så tydlig visar att det finns ett positivt samband mellan
regelbunde n fysisk aktivite t och hälsosamma hjärnfunk t io ne r. Fysisk aktivite t
kan exempelvis påverka minne och koncentratio n och skydda mot depression,
demens, hjärt-kärlsjukdo mar och benbrott. Med tanke på att ohälsotale n
generellt sett är högre bland människor som bor i socioekonomisk utsatta
områden samt hos den äldre befolkninge n är fysisk aktivitet ett viktigt
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perspektiv för projektet att arbeta vidare med. Projektet kommer även att arbeta
aktivt med att försöka få ut människo r, särskilt äldre, i naturen i högre
utsträckning genom olika typer av arrangemang kopplade till existerande och
naturnära mötesplatser som till exempel Finnstagå rdsparke n och Vinterrum.
Tanken är även att möjliggö ra för andra typer av fysiska aktivite ter i
samverkan med lokalsamhä llet som till exempel prova-på cykling,
fotbollst ur ner i ngar eller sprinttävl inga r.
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2 Projektets genomförande

2.1 Projektägare och organisation

P rojektägare är P rojektchef och arbetet med genomfö ra ndet av ”det interaktiva
rummet ” och samarbetet med RIS E sker från Kommunled ni ngsko nto ret,
Projektavdelninge n inom ramen för projektet Omdaning Bro.

2.2 Det interaktiva Rummet

”Det interakt iva rummet ” kommer att ledas av en projektledare med
övergripande ansvar för:

Planering och genomfö ra nde av aktivitet er

Budget

Uppföljning och återrapportering

Säkerställa lokalsamhä l le t delaktighe t i genomföra ndet

Arbetsleda dialogvä rdar

Utöver projektledaren är planen även att rekrytera åtta dialogvä rdar vars
uppgift främst kommer att vara:

Brobyggare mellan kommune n och lokalbefo lk ni nge n

Ambassadörer för kommune ns satsning på och arbete med Omdaning
Bro

Bidra till att fler invånare deltar i utvecklinge n av Bro
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Vara med och planera samt genomföra aktivite ter - särskilt i anslut ning
till samrådsprocesser

Dialogvärdar na kommer att anställas på timme och rekryteras utifrå n målet att
de ska representera en så bred mångfa ld som möjligt av olika grupper i
lokalsamhä llet, d.v.s. både vad gäller ålder, bostadsområde samt
språkkunskaper. Det är även viktigt att Dialogvärdar na har en lokal förankring
i Bro. Detta för att projektet ska lyckas nå ut till så många grupper som möjligt
samt skapa möten mellan dem. Dialogvärdar na kommer att utbildas i
dialogmetoder och ges rätt förutsätt ningar för att kunna genomfö ra sitt arbete
genom arbetsledning av projektledaren samt vid behov få stöd från övrig
personal kopplade till Omdaning Bro. Dialogvärda r nas funktio n kommer att
vara en viktig del i att stärka kopplinge n mella n lokalsamhä llet och pågående
samhällsb yggnadsp rocesse r i Bro.

En stor del av aktivite ter na och åtgärderna som genomförs kommer även att
utformas på ett sådant sätt att det genererar sysselsätt ning för kommune ns
feriearbetand e ungdomar. Under aktuell projekttid beräknas 40 ungdomar
sysselsättas från maj-september med att planera och genomfö ra aktivitete r,
arbeta med kommunika t io nså t gärde r samt agera ambassadörer och värdar vid
olika aktivitet er och event. Ungdomarnas lön finans ieras inom ramen för
kommune ns feriearbete och ingår därmed ej i aktuella ansökan. Genomföra ndet
av aktivite ter sker i tätt samarbete med Bro Utveckling som sedan ett par år
tillbaka arbetar efter en etablerad modell som kallas för ”Ung K raft” och som
avser feriearbetande ungdomar i tätorten Bro.

I och med att ”det interaktiva rummet ” kommer att vara en del av övrigt
utvecklingsarbe te som genomförs inom ramen för Omdaning Bro säkerställs
även att resurser kopplat till kunskap kring delaktighet, gatu-och
parkförvalt ni ng, ekologi, kommunika t io n och samverkan med omvärld
(civilsa m hä llet, närings l iv, myndighe ter och fastighet sä gare med flera)
kommer projektet till godo.
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2.3 Samarbetet med RISE

RISE (Research Institutes of Sweden) RISE är Sveriges forsknings ins t it ut och
innovat io nspar t ner. I internat io ne ll samverkan med företag, akademi och
offent lig sektor arbetar RISE för ett konkurrenskra ft i gt närings l iv och ett
hållbart samhälle. Med 3000 medarbetare driver och stöder RISE alla typer av
innovat io nsproces ser. RISE är ett oberoende, statligt svenskt forsknings i nst it ut
som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrat io ns m iljöer för
framtids säkra teknologier, produkter och tjänster.

RISE arbetar idag med flera utvecklings- och innovat io nsprojek t av relevans
för Omdaning Bro, såsom att leda tvärsektorie lla processer och skapa hållbara
samarbetsstrukt urer, att formulera och kvalitet ssäkra indikatore r för
uppföljni ng samt att utvärdera områdes- och platsutveck li ng. Som exempel kan
nämnas samarbete med Helsingbor gs stad för att stödja deras
Livskva litet spro gra m, arbete med att utforma Collective Impact Husby (en
samarbets- och finans ier i ngss tr uk t ur för det lokala civilsa m hä llet i Husby),
utveckling av kvalitetssäk rade trygghets mät ni ngar samt stöd till att ta fram
indikatorer för Centrum för AMP. RISE har med utgångsp unkt i de olika
samarbeten som man ingår i även paketerat metodik för att kompetens- och
kapacitetsutveck la organisat io ne r i att utforma så kallad effektlo gik för att
systematisera innovat io nsarbe te och verksamhets ut veck li ng. Det vill säga att
skapa tydliga stegvisa metoder för hur man leder och följer upp
förändringsarbe te från utmaning till önskad effekt.

Samarbetet med RISE inom ramen för ”det interakt iva rummet ” kommer att
från Upplands-Bros sida ledas av Omdaning Bros projektledare.

Projektledarens ansvar är att:
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Tillgodose RISE med relevant data och underlag för att kunna utveckla
mätbara indikatorer med tillhör a nde uppföljnings mode l l för social
hållbarhet.

Hålla kommunled ni nge n informe rad kring processen

Planera och förbereda workshops med relevanta personer i kommune n
och RISE.

Förvalta färdig modell samt utveckla plan för imple me nte r ing på
kommunö ver gr ipa nde nivå.

Utöver det kommer det att tillsät tas en arbetsgrupp med olika interna
kompetenser. I arbetsgruppen ingår projektledaren för ”det interakt iva rummet ”
som bidrar med operativ kännedom och input från verksamhet, en controlle r
som har hand om ekonomistyr ning samt kommune ns ansvarige för Stratsys
som ansvarar för digital stöd vid kommune ns och projektets
verksamhetsupp fö lj ni ng. Utöver det kommer även en resurs med analyt isk
kompetens att ingå i arbetsgruppen. Arbetsgruppens övergripa nde uppgift är att
kvalitetss äkra metodutveck li nge n så att den färdiga modelle n matchar
Upplands-Bros organisat io ns str uk t ur och verksamheter samt att den stegvis går
att växla upp på en kommunö ver gr ipa nde nivå.

I projektteamet från RISE ingår projektledare med god kunskap om
effektlo gik, förändrings led ningsp rocesse r och imple me nte r ing samt personer
med expertis kring utformning av relevanta indikatorer för att följa upp arbete
med social hållbarhe t.
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2.4 Genomförande

F okus i genomföra ndet av ”det interakt iva rummet ” är att skapa tillit genom
möten och delaktighet samt att stärka känslan av medägarskap i utvecklinge n
av Bro genom aktivering av det offent liga rummet.

Genomföra ndet kan delas upp i två olika kategorier :

1. Prioriterade platser och större evenemang

2. Platser och aktivitete r baserade på lokalbefo lk ninge n behov och
önskemål

Priorite rade Plats e r och s törre e ve ne mang

Detta innefat tar platser i Bro som redan idag är pågående utvecklingsproje kt
eller som enligt gällande planstrategier kommer att genomgå en utveckling
inom en snar framtid. Det kan även handla om fasta aktivitetsp unk ter som
annan aktivering kommer att utgå ifrån samt arrangema ng direkt kopplade till
detaljplanep rocesse n. Dessa är:

Aktivite ts containe rn som 2023, precis som 2022, kommer att placeras intill
grusplane n där Norrgrindens förskola stod innan den revs 2020. 2023 kommer
arbetet med aktivite tsco ntai ner n att växlas upp ytterligare. Stora delar av
Omdaning Bros arbete med aktivering av det offent liga rummet är tänkt att
bedrivas härifrå n. Omdaning Bro kommer att anordna olika typer av
workshops, evenemang och aktivite ter, till exempel odling, jumpa, poesi och
målning, i och runt aktivitet sco nta i ner n i egen regi liksom tillsa m ma ns med
både lokalsamhä l le t och andra externa samarbetspartne rs.

Vinte rrum är ett samarbetsprojekt mellan Link arkitekter och Upplands-Bro
kommun inom ramen för Vinno vas satsning på hållbar samhällsb yggnad.
Projektet som kommer att genomföras i skogen norr om Finnstasko la n handlar
om att utveckla en plats som lockar människor ut i naturen under
vinterha l våre t. För att uppmärksamma lokalbefo lk ni nge n om att platsens
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existerar behöver Vinterrum aktiveras på olika sätt genom kultur och andra
arrangema ng, bland annat planeras ett invigningse ve nt när platsen är
färdigbyggd.

Norrgrinde ns förs kola är idag en rivnings to mt i stort behov av upprustning.
Under 2023 är planen att satsa extra mycket på att rusta upp och aktivera den
tomten genom växtlighet och olika typer av kulture ve ne ma ng.

Eon-hus e t kommer att rivas under 2023 och i och med det kommer även denna
plats vara en viktig plats att aktivera med både växtlighe t och livful lhe t genom
olika typer av aktivitet er.

Bro Torg är den geografiska plats som berör flest människo r i Bro och den
plats som den första detaljpla ne n inom Omdaning Bro fokuserar på. Många
aktivitet er inom detta projekt kommer att koncentreras hit och utformas utifrå n
de önskemål och behov som Omdaning Bro fått ta del av genom dem olika
medborgardia lo ge r som genomfö rts under 2022.

Samråds arra nge ma ng för att nå ut med informa t io n och involve ra så många
intressente r som möjligt i detaljplane r na. Tanken är att genomfö ra ett flertal
större aktivite ter och ett stort evenemang i anslut ning till samrådsförfa ra ndet
för detaljplan Bro Torg samt liknande arrangema ng fast i mindre skala för de
efterfölja nde samråden för Köpmanvägen och Enköpings vä ge n.

Enköpings väge n och Köpmanväge n kommer vara föremål för aktivering då
detaljplane r även ska upprättas för dessa områden. Fokus kommer att ligga på
dialog och mindre evenemang för att uppmärksamma lokalsamhä l le t om samt
involvera dem i det pågående utvecklingsa rbete t.

Stations område t är en strategisk plats som knyter ihop Bros olika delar. Det är
också en plats som kommer att genomgå stora förändringa r över en längre tid.
Många anser att det idag är en tråkig plats i behov av mer liv. Planen är därför
att aktivera stationsområde t genom att till exempel ställa ut en fikavagn i
kombinat io n med dialoginsa tser kopplat till utvecklinge n av området och Bro i
stort.
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Andra prioriterade platser för aktivering kan tillko mma under projektets gång
beroende på utvecklingstak t och behov.

Plats e r och aktivite te r bas e rade på lokalbe folkninge n be hov och öns ke mål

Principen för denna kategori är att genomföra nd e av dessa aktivite ter i det
offent liga rummet genomförs tillsa mma ns med och/ eller bygger på invånar nas
behov och önskemål. Aktivite ter na är inte nödvändigt vis beroende av en
specifik plats men kan vara det ifall detta uttrycks explic it. Många av dessa
aktivitet er kommer att kunna genomfö ras på platserna som är i fokus under
kategori 1. Många av dessa aktivitete r kommer att genomföra s i samarbete med
kommune ns andra verksamheter liksom andra aktörer som till exempel
civilsa mhä l le sor ga nisat io ner, Bro Utveckling och lokala bostadsbolag. Nedan
följer en exempel-lis ta med tänkbara aktivitete r som bygger på idéer, behov
och önskemål som Omdaning Bro fått ta del av från lokalsamhä llet under 2022:

Tillfä lli g klättervägg

Loppmarknad

Tillfä lli g aktivitet spark för barn 10–13 år

Matfestiva l

Sommarbio

Turning Tables för musik- och filmsk apa nde

Vattenlek

Språkcáfe

Cykeluthyr ning

Boulebana
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Schackbrädor på torget

Parasoll och bänkar på torget

Tillfä lli ga sportaktivitet er som bumperballs och skateboardramp

Tillfä lli g mindre 4-H gård

Konstutställni ngar

Teater och cirkusföres tä ll ningar

Temporära gestaltningar av det offentli ga rummet i form av ljusdesign,
dekorationer och olika typer av utsmyckni ngar

Plantering av buskar och blommor

Isrink

Prova på bana för längdsk idåk ning

Odlingsbo xar

Löptävling

Fikavagn

Musikfest iva l

Cirkusförestä l lni ng

Fototävling och fotoutställ ning

2.5 Metodutveckling RISE

Samarbetet syftar till att Upplands-Bro kommun ska få ökad förmåga att driva
innovat io ns- och utvecklingsarbe te n för social hållbar het som är
kvalitetss äkrade. Genom samarbetet ska kommune n tillä gna sig en metodik för
att kunna utforma arbetsprocesser och relevanta mätbara indikatorer för att
kunna leda och följa upp effekterna av olika insatser. ”Det interakt iva rummet ”
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utgör ett pilotprojekt för denna metodutveck l ing. Målet är att samarbetet med
RISE ska leda till en ökad intern kompetens och kapacitet inom effektmä t ning
som sedan kan tillä mpas på en kommunö ve r gr ipa nd e nivå inom ramen för
Upplands-Bros arbete med social hållbarhe t.

Det praktiska genomföra nde t består av gemensamma workshops för
kunskapsinhä mt ning samt av analys och metodutveck lingsarbe te som leds av
RISE.

2.6 Finansiering från sociala investeringsfonden och
resursbehov

Finansie r ing från sociala invester ings fo nde n avser produktionskost nade r för
aktivering i projektet, personalkostnade r för projektledare och dialogvärda r
samt för RISE metodutveck ling och expertkunskap.

Totalkostnad för projektet är 5 840 000 kr och är fördelad enligt följande
övergripande poster:

P ersonalkostnader ”det interaktiva rummet ”

Lön projektledare (100% 1 feb-31-dec): 660 000 Kr

Lön 8 x dialogvärda r (timanstä l lni ng efter behov): 250 000 kr

Produktionskost nade r

St örre planerade ak t iv eringar

N orrgrindens förskola: 800 000 kr för upprustning av tomten, inköp och
plantering av växtlighet samt aktivering
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S amråd: 700 000 kr för alla omkostnader (exklus ive personalkostnade r)
för att arrangera festiva ll ik na nde evenemang, inklus i ve scen, ljud,
teknik, elförsörjni ng, nödvändiga tills tå nd samt aktivite ter.

Aktivite tsco nta ine r n: 300 000 kr för alla omkostnader inklus i ve
transport, förvaring, materia lkos t nader, el och vattenförsör j ning.

Övrig produk t ionsk ost nad f ör ak t iv ering av det of f ent liga rummet i enlighet
med genomf örandek at egori 1 och 2 besk riv na ov an.

Aktivering av det offent liga rummet : 2 890 000 kr som inkludera r alla
omkostnader för aktiveringe n (exklus ive personalkostnade r)

Samarbete RISE

Metodutveckling och expertkompete ns RISE: 240 000 kr.

Kostnader för Omdaning Bros projektledare och intern arbetsgrupp (med
undantag för ”det interaktiva rummets ” projektledare) ingår ej i denna ansökan.

2.7 Projekttid

Ansökan avser perioden 2023-02-01 –2023-12-31
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2.8 Rapportering, uppföljning, utvärdering

Omdaning Bro är i sin helhet ett pilotprojekt för att utveckla metoder och
arbetssätt för att jobba med samhällsb yggnad som präglas av en hög grad av
delaktighet och social hållbarhe t. Målet är att kunskapen som genereras inom
Omdaning Bro därefter ska kunna appliceras på en kommunö ver gr ipa nde nivå.
För att på ett framgå ngsr ikt sätt lyckas med denna spridning är det viktigt att
det finns bra rutiner för att följa upp och utvärdera resultaten och effekterna av
insatserna som genomförs.

”Det interakt iva rummets” resultat, mål och effekter kommer att följas upp
både kvantitat i vt och kvalitat i vt under projektets gång samt sammanstä l las i en
slutrapport vid projektets avslut.

Den kvantitat iva uppföljni nge n kommer att främst behandla antal genomförd a
aktivitet er samt hur många individ er och målgrupp er som deltar medan den
kvalitat iva uppföljninge n handlar om att fånga uppleve lse n och känslan av
delaktighet och trygghe t kopplat till nämnda aktivite ter. I den kvantitat i va
uppföljni nge n blir både projektledaren och dialogvärda r na viktiga verktyg
genom att de via interakt io n och dialog med deltagare fångar upp dessa värden.
Dialogvärdar na kommer i dessa frågor även agera som referensgr upp åt
projektledaren. I planeringe n av enskilda aktivitete r kommer specifika
kvantitat iva och kvalitat iva mål att formulera s.

Projektledaren kommer att på regelbunde n basis föra projektdagbok i Stratsys
(Upplands-Bro kommuns styr och ledningss yst e m) för att säkerställa
uppföljni ng både av de kvantitat i va och kvalitat iva aspekterna av
genomföra nde t. Uppföljninge n i Stratsys i kombinat io n med direkt feedback
genom dialoger är ett viktigt kvalitet ssäkr i ngs verk t yg för att löpande och
snabbt kunna revidera och anpassa planerade aktivite ter utifrå n behov som
uppstår.

Genom att använda Stratsys blir det möjligt att skapa en bra överblicksb ild av
framdrifte n av projektet samt synliggö ra synergier mella n ”det interaktiva
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rummet ” och O mdaning Bros andra verksamhetsd e lar samt med kommune ns
övergripande mål.

Utöver det kommer uppfölj ninge n av projektgenomföra nde t löpande att
kompletteras med färdigut veck lade delar av metoden som tas fram i samverkan
med RISE. Synergier na mellan dessa två processer är starka då
metodutveck li nge n bygger på input från ”det interaktiva rummets ” framdrift
kopplat till satta effektmå l. I slutändan är målet att ha skapat en effektlo gik,
indikatorer och ett praktiskt verktyg för uppföljni ng som visar på vilka effekter
som ”det interaktiva rummet ” varit med och bidragit till.

2.9 Risker och möjligheter

Att arbeta med temporära aktivitet er är resurskrävande. Det krävs tid, kraft och
finans ie lla resurser på kort sikt för att åstadkomma goda resultat på lång sikt.
Det är därför en risk att effekterna av kortsiktiga aktivite ter inte når önskat
resultat om aktiviteter betraktas som just kortsiktiga. En risk finns att känslan
bland invånare i Bro blir ”dammet lägger sig när cirkusen lämnar staden”, det
vill säga att aktivitete r endast var en engångs före tee lse och inte ett
återkommande inslag i det offent liga rummet.

Samtidigt som det temporära formatet har sina risker ser vi det som en metod
för att säkerställa att framtide ns permanenta insla g faktiskt tas emot väl och
uppskattas av lokalsamhä llet. Genom samverkan både internt i kommune n och
med andra aktörer verksamma i Bro samt via delaktighe ts insatse r,
infor mat io nska mpa njer och systemat isk uppföljni ng förebygger vi risken att
aktivitet er na inom ramen för ” det interakt iva rummet ” enbart upplevs som en
”tillfä l li g fluga ”.
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2.10 Samverkan

Utgångspunk te n för projektet är bred delaktighet och samverkan med
lokalsamhä llet. Projektet är dessutom en del av Omdaning Bro som arbetar för
att ta ett helhetsgrepp om utvecklinge n i Bro och omfattar på så sätt åtgärder
och aktivite ter som berör samtliga av kommune ns verksamheter.

Med andra ord placeras projektet i en redan existerande organisat io nss tr ukt ur
vars framgång bygger på fungerand e samverkansfo r me r både intern och
externt. Relevanta redan existerande samarbeten kommer därmed komma
projektet till godo.

I framtaga nde t av projektet ”det interakt iva rummet ” har olika intressenter
identifie rats som kan delas upp i två huvudkate gor ier. Interna intressenter
omfattar tjänstema nnaor ga nisat io ne n inom Upplands Bro kommun och de
kommuna la bolagen. Externa intressente r omfattar aktörer som inte är
kopplade till den kommuna la organisat io n men som anses ha en relevans i
framdrifte n av projektet.

Interna intressenter :

Näringsli vsa vde lni nge n

Utbildningsko ntore t

Kultur- och Fritidskontoret

Trygghe t och Prevention

Upplands-Brohus

Kommunfas t ighe ter

Bro Utveckling (BID)

Skolor i Bro
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Externa intressente r :

Näringsli vet och närings l ivs före ni ngar /or ga nisat io ner

Förenings li v

Trossamfund

Kulturaktörer

Fastighetsä gar e

Samverkansexp loatö rer na

Polisen

Väktare

2.11 Implementering – efter projektets avslut

Möjlighete r na att uppnå bestående resultat genom projektet ”det interakt iva
rummet ” är väldigt goda. Genom kollegor i Omdaning Bro med ansvar för
fysik planering säkerställer vi att lokalsamhä llets delaktighe t och synpunkter
kring aktivering av det offent liga rummet blir en del av detaljpla neproces ser na.

Det i sin tur betyder att uppskattade temporära insla g i högre utsträckning än
vanligt kan bli permanenta. Delar kommer även att lyftas in i Omdaning Bros
fortsatta utvecklingsa rbete. Andra resultat kommer att kunna imple me nt eras i
kommune ns linje verksa m het er tack vare de kontorsövergr ipa nde
samverkansst r ukt ure r som redan finns och som kommer att vidareut veck la s på
ett operativt plan under projektets genomföra nde. Omdaning Bro kommer även
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att aktivt jobba med kunskapsspridni ng av projektresultate n både internt och
externt för att stimule ra en fortlevnad av framgångs r ika koncept.

Vad gäller samarbetet med RISE är utgångsp unkt e n för hela arbete att det
färdiga resultatet stegvis ska imple me nte ras på kommunö ve r gr ipa nd e nivå.
Detta kommer att säkerställas genom att projektledaren håller kommunled ning
infor merad om projektets framdrift samt i god tid förankrar modellen hos
relevanta kollegor på olika kontor och avdelninga r.
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Svar på medborgarförslag om att erbjuda 
teknisk hjälp med onlinetjänster till boende i 
kommunen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget och anser medborgarförslaget 

besvarat, med hänvisning till de planerade aktiviteterna som beskrivs i ärendet.  

Sammanfattning 

Den 9 november 2022 inkom ett medborgarförslag om att erbjuda teknisk hjälp 

med onlinetjänster till boende i kommunen.  

Upplands-Bro kommun har tagit del av medborgarförslaget och anser att 

förslaget tar upp ett mycket viktigt ämne som handlar om digitalt utanförskap. 

Upplands-Bro kommun anser att det är viktigt att säkerställa att samhällets 

digitalisering kommer alla invånare till nytta. Det är en demokratisk rättighet 

att kunna ta del av samhällets service på lika villkor. 

Kommunen arbetar kontinuerligt med att minska det digitala utanförskapet. I 

Uppslaget i lokaltidningen Mitti presenteras utbudet av aktiviteter och kurser 

som kommunen erbjuder inom området under året. Det går också bra att ställa 

frågor till kommunens kontaktcenter som finns i kommunhuset och i Brohuset. 

Informationen finns även på kommunens webbplats. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 januari 2023 

 Medborgarförslag om att erbjuda teknisk hjälp med onlinetjänster till 

boende i kommunen den 9 november 2022 

Ärendet 

Den 9 november 2022 inkom ett medborgarförslag om att erbjuda teknisk hjälp 

med onlinetjänster till boende i kommunen.  

Upplands-Bro kommun har tagit del av medborgarförslaget och anser att 

förslaget tar upp ett mycket viktigt ämne som handlar om digitalt utanförskap. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2023-01-06 KS 22/0661 

 
 

Den tekniska utvecklingen är snabb och innebär att en större del av vardagens 

aktiviteter förutsätter användning av digital teknik. De medborgare som är 

begränsade i sin användning av digital teknik riskerar därmed att få en 

begränsad delaktighet i samhället. Upplands-Bro kommun anordnar 

kontinuerligt aktiviteter tillsyfte att hjälpa och inspirera för användning av 

digital teknik. 

Planerade aktiviteter 

 Kommunens webbplats lanserades i höstas. För att underlätta för 

besökaren finns en videokommunikationstjänst på startsidan. Med hjälp 

av tjänsten kan du komma i kontakt med en kontaktcenter medarbetare 

som vägleder dig i ditt besök. 

 Kopplat till den nya webbplatsen är det planerat i början på nästa år att 

göra en grundläggande instruktionsfilm. Filmen är tänkt att vara som ett 
stöd att lära sig hur man använder funktioner på hemsidan som till 

exempel hur man söker på webbplatsen, hur man navigerar, använder e-
tjänster och använder chatten.  

 Kommunens Förebyggande enheten har teknikaktiviteter för de som vill 

lära sig mer om teknik med både teknikkurser och individuell 

teknikhjälp, här finns mer information: https://www.upplands-

bro.se/stod-och-familj/aldre-och-aldreomsorg/motesplatser-och-

aktiviteter.html  

 Under våren planerar Upplands-Bro bibliotek kunna presentera IT-och 

datorhandledningspass för seniorer i biblioteken i Bro och Kungsängen. 

Dessa pass arrangeras tillsammans med socialkontoret och syftar till att 

hjälpa äldre med dagsaktuella IT-problem, men också till att inspirera 

målgruppen till att använda digital teknik. 

 Biblioteket och socialkontoret kommer att lansera ett teknikbibliotek 

under våren. Teknikbiblioteket kommer att låna ut digitala hjälpmedel 

till seniorer: Google nestenheter, smart lightingutrustning och smart 

watches, robotdammsugare, mediaspelare med mera. Personal 

introducerar de äldre för den nya tekniken i deras hem. 

 Mycket av bibliotekets programverksamhet tilltalar seniorer, då den 

bl.a. behandlar lokalhistoria, lokala författarskap och lokala 

angelägenheter. Tekniken för att streama dessa evenemang finns och är 

prövad idag, och med rätt förutsättningar skulle de kunna visas på till 

exempel äldreboenden. Biblioteket arrangerar bokcirklar och boksamtal 

online och även dessa skulle kunna involvera seniorer som inte har 

möjlighet att fysiskt delta i aktiviteter i biblioteket. 

 Teknikbibliotek där utlåning av tekniska produkter/enheter lånas ut till 

alla över 65 år som är folkbokförda i Upplands-Bro kommun 

kostnadsfritt under period och kommer att införas under år 2023. Det 
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Datum Vår beteckning 3 (3)  
2023-01-06 KS 22/0661 

 
 

innebär att Teknikbibliotek kan vara ett steg i arbete för att inkludera 

äldre i den digitala världen och minska ensamheten bland äldre. Genom 

Teknikbibliotek ska äldre kunna låna och prova på att använda sig av 

tekniska produkter och enheter för att nyttja alla de positiva effekterna 

av det.  

Ett teknikbibliotek med utlåning av tekniska produkter och med hjälp 

av en Tekniskcoach. En person som ska arbete med teknikbibblan men 

också eventuellt som IT-värd på biblioteket och som kan även ge äldre 

ett individuellt eller i en grupp utbildning för att kunna hantera dem 

tekniska produkter. Teknikcoachens mål blir att öka självtillit i digitala 

sammanhang och som bidrar till att den enskilde själv vågar lära sig 

mer om teknik och delta i digitala sammanhang. Teknikcoachen ska 

även fungera som ett stöd och inspiratör för äldre att våga testa och 

nyttja den digitala världens möjligheter. Resultatet av detta blir att äldre 

ges möjlighet med verktyg såsom surfplatta men även förutsättning 

med hjälp av teknikcoach att testa och lära sig att exempelvis handla via 

nätet men också använda olika webbsidor samt e-tjänster. 

Kommunledningskontoret bedömer att medborgarförslaget anses som besvarat 

med hänvisning till de planerade aktiviteterna.  

Barnperspektiv 

Föreslagna aktiviteter möjliggör att barn och ungdomar kan förstå och möta de 

äldre i den digitala världen.  

 

Kommunledningskontoret  

 

Ida Texell   

Kommundirektör   

  

 

Bilagor 

1. Medborgarförslag om att erbjuda teknisk hjälp med onlinetjänster till 

boende i kommunen den 9 november 2022  

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren  
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Lämna ett medborgarförslag

Ärendenummer 221109-medborgarforslag-BE21

Inskickat 2022-11-09 12:09

Skicka in ditt förslag
Förnamn Thomas

Efternamn Liljestig

Gatuadress Hallonvägen 52
Postnummer 19635

Postort Kungsängen
Telefonnummer 0707144499

E-post thomas.liljestig@gmail.com

Bekräfta e-post thomas.liljestig@gmail.com

Förslaget - presentera kort ditt medborgarförslag
här

Att boende inom kommunen som önskar får hjälp med 
”Onlinetjänster” besöka hemsidor etc…. 
Att via dator som hjälpmedel använda de tjänster som står till
bud inom ”web-världen”

Motivering - Här kan du lämna en mer utförlig
beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera
gärna varför du anser att förslaget ska genomföras
och hur det i så fall skulle kunna ske

Jag anser, behov finns för att onlinetjänster och nya sätt som
ökar och ökar kanske gör att man avstår kanske känner
osäkerhet eller något annat för att följa med och hellre blir vid
sina invanda vanor.
Hur möta detta ? Ni vet, ex-vis ”Handla Via nätet” ”bara gå in på
vår hemsida” osv….
Förslag hur det skulle kunna genomföras har jag ej.
Det är en diger uppgift att forma och genomföra framgent. Men,
är det möjligt?
Med vänlig hälsning, Thomas Liljestig

Sida 1 av 1  
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Kommunstyrelsen 
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Yttrande - Alternativ avgiftsmodell för 
medlemmar i Storsthlm 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som sitt eget. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelser i Stockholms län inbjuds att lämna synpunkter på en 
alternativ modell för uträkning av medlemsavgiften. I samband med Storsthlms 

förbundsmöte 2019 väcktes frågan om en alternativ modell för medlemsavgift 
baserad direkt på befolkningsstorlek.  

Storsthlms arbetsutskott beslutade 2022-11-29 att remittera ärendet till samtliga 
medlemskommuner för eventuella synpunkter och därefter behandla ärendet på 
styrelsens möte den 23 februari 2023. 

 

Kommunledningskontorets yttrande: 

 
För Upplands-Bro kommun skulle detta innebära förändring enligt nedan: 
 

KOMMUN  
ANTAL 

INVÅNARE  

GÄLLANDE 

MODELL  

ALTERNATIV 

MODELL  
DIFFERENS  

  
Per 31 dec 

2020 
Avgift 2022 Avgift 2022   

   
0,39 
promille  

20,55 kr/inv    

Upplands-Bro 
kommun 30 195 682 792 kr 620 507 kr 

-62 285 kr 

 
En förändring av modell skulle utifrån förutsättningarna ovan innebära en 

kostnadssänkning av medlemsavgiften för Upplands-Bro kommun. Den nya 
modellen innebär att skattesatsen inte påverkar avgiften utan att avgiften i 
stället är baserad på invånarantalet. Kommunledningskontoret ställer sig 

därmed positiv till den nya medlemsmodellen för StorSthlm. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 januari 2023 

 A Missiv alternativ avgiftsmodell 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2023-01-10 KS 22/0702 

 
 

 B PM alt avgiftsmodell länets kommnstyreler 

 C. Avgifter andra relevanta organisationer 

 D Medlemsavg per kommun 

Ärendet 
Kommunstyrelser i Stockholms län inbjuds att lämna synpunkter på en 

alternativ modell för uträkning av medlemsavgiften. I samband med Storsthlms 
förbundsmöte 2019 väcktes frågan om en alternativ modell för medlemsavgift 

baserad direkt på befolkningsstorlek.  
Storsthlms arbetsutskott beslutade 2022-11-29 att remittera ärendet till samtliga 
medlemskommuner för eventuella synpunkter och därefter behandla ärendet på 

styrelsens möte den 23 februari 2023. 
 

Förbundsavgiften regleras i förbundets stadgar §24. Avgift ska erläggas i 
förhållande till medlemmens avgiftsunderlag, vilket är summan av föregående 
års skatteintäkter och generella statsbidrag med förekommande tillägg eller 

avdrag. Avgiftens storlek bestäms årligen av styrelsen inom den av 
förbundsmötet fastställda ramen.  

 
Förbundsmötet kan besluta att förbundsavgiften ska baseras på annan grund än 
avgiftsunderlaget om alla medlemmar är eniga om det. Alternativt kan 

förbundsmötet ändra grunden för förbundsavgift genom stadgeändring.  
För närvarande är förbundsavgiften 0,39 promille av avgiftsunderlaget, 

oförändrat sedan 2021, då avgiften sänktes från 0,40 promille.  
 
Den kritik som har framförts avseende nuvarande modell pekar i huvudsak på 

att avgiften påverkas av om kommunerna höjer eller sänker sin skattesats. 
Högre skatt – högre avgift och tvärtom.  

 
Om avgift i stället skulle tas ut kopplat direkt till befolkningsstorlek motsvarar 
2022 års beslutade förbundsavgift 20,55 kr per invånare. En jämförelse av 

nuvarande avgift baserad på 0,39 promille 

Kommunledningskontorets yttrande: 

 
För Upplands-Bro kommun skulle detta innebära förändring enligt nedan: 
 

KOMMUN  
ANTAL 

INVÅNARE  

GÄLLANDE 

MODELL  

ALTERNATIV 

MODELL  
DIFFERENS  

  
Per 31 dec 

2020 
Avgift 2022 Avgift 2022   

   
0,39 
promille  

20,55 kr/inv    

Upplands-Bro 
kommun 30 195 682 792 kr 620 507 kr 

-62 285 kr 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2023-01-10 KS 22/0702 

 
 

En förändring av modell skulle utifrån förutsättningarna ovan innebära en 

kostnadssänkning av medlemsavgiften för Upplands-Bro kommun. Den nya 
modellen innebär att skattesatsen inte påverkar avgiften utan att avgiften i 

stället är baserad på invånarantalet. Kommunledningskontoret ställer sig 
därmed positiv till den nya medlemsmodellen för StorSthlm. 

 

Barnperspektiv 
Förslag till beslut är framtaget med hänsyn till barnens bästa. Avgiften skulle minska 
vilket bör bidra positivt. 
 
 

Kommunledningskontoret 

 

Ida Texell   

Kommundirektör  

  

 

 

Bilagor 

1. A Missiv alternativ avgiftsmodell 

2. B PM alt avgiftsmodell länets kommnstyreler 

3. C. Avgifter andra relevanta organisationer 

4. D Medlemsavg per kommun  

Beslut sänds till 

 Storsthlm (registrator@storsthlm.se, ange Dnr S/22/0108 i ämnesraden) 
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MISSIV 
2022-12-05 
S/22/0108 

   
  

 

 

 
 

 

 
  Kommunstyrelser i Stockholms län 
 

 

Remiss avseende alternativ avgiftsmodell 
för medlemmar i Storsthlm 
Kommunstyrelser i Stockholms län inbjuds att lämna synpunkter på en alternativ 
modell för uträkning av medlemsavgiften. Eventuella synpunkter ska ha inkommit till 
Storsthlm senast den 1 februari 2023. 

Sammanfattning 
I samband med Storsthlms förbundsmöte 2019 väcktes frågan om en alternativ modell 
för medlemsavgift baserad direkt på befolkningsstorlek. Storsthlms kansli har därför 
tagit fram underlag som belyser dagens modell, baserad på skatteintäkter och 
statsbidrag, och en modell kopplad till invånarantal. Vidare ges en överblick över 
avgiftsmodell och avgiftsnivå för motsvarande medlemsförbund i Skåne och Göteborg 
samt Sveriges kommuner och regioner (SKR). 

Storsthlms arbetsutskott beslutade 2022-11-29 att remittera ärendet till samtliga 
medlemskommuner för eventuella synpunkter och därefter behandla ärendet på 
styrelsens möte den 23 februari 2023. 

Ärendegång 
Remissen adresseras kommunstyrelserna. Kommunerna fattar beslut enligt sin 
gällande delegationsordning. 

Kommunerna ombeds meddela sina synpunkter genom att sända in protokollsutdrag 
eller annan beslutshandling till Storsthlm. 

Svarsperiod 
Storsthlm önskar få kommunernas synpunkter senast den 1 februari 2023 med e-post 
till registrator@storsthlm.se. Skriv gärna Dnr S/22/0108 i ämnesraden. 
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2(2) 

Frågor och information 
Frågor med anledning av detta besvaras av ekonomichef Gunilla Wictorin, 
gunilla.wictorin@storsthlm.se. 

Bilagor 
Bilagor:  
PM Storsthlms nuvarande beräkningsmodell och alternativ modell 
Förbundsavgifter hos andra relevanta organisationer 
Jämförelse medlemsavgift till Storsthlm per kommun 

 

Med vänlig hälsning 

 

 Mats Gerdau 
 Förbundsordförande Storsthlm 
  

Johan von Sydow 
Förbundsdirektör Storsthlm 
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From: Registrator Storsthlm <registrator@storsthlm.se> 
Sent: den 6 december 2022 10:29 
To: Huvudregistrator Botkyrka (Medborgarcenter@botkyrka.se); 

Huvudregistrator Danderyd - Danderyds kommun 
(kommunstyrelsen@danderyd.se); Huvudregistrator Ekerö 
(kommunstyrelsen@ekero.se); Huvudregistrator Haninge 
(haningekommun@haninge.se); ksf.registrator@huddinge.se; 
Huvudregistrator Järfälla (kommunstyrelsen@jarfalla.se); 
Huvudregistrator Lidingö (registrator@lidingo.se); Huvudregistrator Nacka 
(registrator@nacka.se); Huvudregistrator Norrtälje 
(kommunstyrelsen@norrtalje.se); Huvudregistrator Nykvarn; 
Huvudregistrator Nynäshamn ; Huvudregistrator Salem - Salem 
(ksf@salem.se); registrator@sigtuna.se; Huvudregistrator Sollentuna ; 
Huvudregistrator Solna (kommunstyrelsen@solna.se); Huvudregistrator 
Stockholm; Huvudregistrator Sundbyberg; Huvudregistrator Södertälje 
(sodertalje.kommun@sodertalje.se); Huvudregistrator Täby; 
kommunstyrelsen; Huvudregistrator Vallentuna; Huvudregistrator 
Vaxholm (kansliet@vaxholm.se); Huvudregistrator Värmdö 
(varmdo.kommun@varmdo.se); Huvudregistrator Upplands Väsby 
(dc.ks@upplandsvasby.se); Huvudregistrator Österåker; 
ksnamndsekretariat; Huvudregistrator Tyresö (kommun@tyreso.se) 

Subject: Storsthlm: Remiss avseende alternativ avgiftsmodell för medlemmar i 
Storsthlm 

Attachments: c Avgifter andra relevanta organisationer.pdf; d Medlemsavg per 
kommun.pdf; a MISSIV alternativ avgiftsmodell.pdf; b PM alt avgiftsmodell 
-  länets kommunstyrelser.pdf 

 

Till Registrator 
 

Vänligen skicka till kommunstyrelsen. 

 
Kommunstyrelser i Stockholms län inbjuds att lämna synpunkter på en alternativ modell för 
uträkning av medlemsavgiften för Storsthlm. Eventuella synpunkter ska ha inkommit till Storsthlm 
senast den 1 februari 2023. 
 
I samband med Storsthlms förbundsmöte 2019 väcktes frågan om en alternativ modell för 
medlemsavgift baserad direkt på befolkningsstorlek. Storsthlms kansli har därför tagit fram underlag 
som belyser dagens modell, baserad på skatteintäkter och statsbidrag, och en modell kopplad till 
invånarantal. Vidare ges en överblick över avgiftsmodell och avgiftsnivå för motsvarande 
medlemsförbund i Skåne och Göteborg samt Sveriges kommuner och regioner (SKR).  
 

Ärendegång 
Remissen adresseras kommunstyrelserna. Kommunerna fattar beslut enligt sin gällande  
delegationsordning. 
Kommunerna ombeds meddela sina synpunkter genom att sända in protokollsutdrag eller annan 
beslutshandling till Storsthlm. 
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Svarsperiod
Storsthl m önskar få kommune rnas synpunkter se nast de n 1 fe bruari 2023 me d e-post ti l l
re gi strator@storsthl m.se. Skri v gärna Dnr S/22/0108 i ämne srade n.

Frågor och information
Frågor me d anl e dni ng av de tta be svaras av e konomi chef Guni l la Wi ctori n,
guni l l a.wictorin@storsthlm.se.

Me d i de tta utski ck är:
A Mi ssi v
B PM nuvarande och al te rnati v avgi ftsmodel l
C Förbundsavgi fter hos andra re l e vanta organi sationer
D Jämföre l se me dle msavgift ti l l Storsthlm pe r kommun

Med vänlig hälsning

Box 38145, 100 64 Stockholm
Bes öks adress Södermalmsallén 36, Plan 5 (röd his s )
08-615 94 00, www.s tors thlm.s e
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Bilaga avgiftsmodell

1(2)

Förbundsavgifter hos andra relevanta
organisationer

Skånes kommuner
Förbundet är en ideell förening som omfattar 33 kommuner med sammanlagt
1 402 425 invånare (31 december 2021).

Förbundet har tidigare haft motsvarande modell för förbundsavgift som Storsthlm, det
vi ll säga baserat på ett avgiftsunderlag av skatteintäkter och statsbidrag. År 2020 bytte
förbundet namn och antog nya stadgar som bland mycket annat omfattar en ny
finansieringsmodell.

Avgiften regleras i förbundets nuvarande stadgar §23 och 24.

Utdr ag ur §23
Medlemsavgiften ska täcka medlemmarnas totala kostnader för förbundets
verksamheter och aktiviteter med undantag av kurs- och konfer ensverksamheten.

Ramen för medlemsavgiftens stor lek fastställs för per ioden till och med det år då
nästa ordinar ie förbundsmöte äger rum.

Medlemsavgiften fördelas år ligen på medlemmarna uti fr ån antalet invånare per
kommun, baserat på invånarantalet enligt SCB den 1 januar i året innan budgetåret.

Styrelsen beslutar år ligen om en indexuppr äkning av ramen för medlemsavgiften
med SKR:s pr isindex som grund.

Utdr ag ur §24
Styrelsen får besluta att förbundet, utöver medlemsavgiften, ska ta ut avgifter för att
ti llhandahålla speciella t jänster .

För 2022 är medlemsavgiften 31 kr per invånare.

Göteborgsregionen, GR
Göteborgsregionen är ett kommunalförbund och omfattar 13 kommuner med
sammanlagt 1 058 278 invånare (31 december 2021).

Kommunernas avgifter t ill förbundet baseras på befolkning och uppgår för 2022 till
75,52 kr per invånare.

Medlemskommunernas årsavgifter utgör cirka 13 procent av GR:s omsättning.
Resterande del (87 procent) består av intäkter från bland annat projekt, utbildningar,
konferenser, och forskningsuppdrag.

STORSTHLM Bilaga a v g i f t s m o d e l l

Förbundsavgifter hos andra relevanta
organisationer

Skånes kommuner
F ö r b u n d e t är en i d e e l l f ö r e n i n g s o m o m f a t t a r 33 k o m m u n e r m e d s a m m a n l a g t
1 4 0 2 4 2 5 i n v å n a r e ( 3 1 d e c e m b e r 2 0 2 1 ) .

F ö r b u n d e t h a r t i d i g a r e h a f t m o t s v a r a n d e m o d e l l f ö r f o r b u n d s a v g i f t s o m S t o r s t h l m , d e t
vill s ä g a b a s e r a t på ett a v g i f t s u n d e r l a g av s k a t t e i n t ä k t e r och s t a t s b i d r a g . År 2 0 2 0 b y t t e
f ö r b u n d e t n a m n o c h a n t o g n y a s t a d g a r s o m b l a n d mycket a n n a t o m f a t t a r en ny
f i n a n s i e r i n g s m o d e l l .

Avgiften r e g l e r a s i f ö r b u n d e t s n u v a r a n d e s t a d g a r § 2 3 och 2 4 .

U t d r a g ur § 2 3
M e d l e m s a v g i f t e n s k a t ä c k a m e d l e m m a r n a s t o t a l a k o s t n a d e r f ö r f ö r b u n d e t s
v e r k s a m h e t e r och a k t i v i t e t e r m e d u n d a n t a g av k u r s - och k o n f e r e n s v e r k s a m h e t e n .

R a m e n . f ö r m e d l e m s a v g i f t e n s s t o r l e k f a s t s t ä l l s f ö r perioden t i l l och m e d d e t år då
n ä s t a o r d i n a r i e f ö r b u n d s m ö t e ä g e r r u m .

M e d l e m s a v g i f t e n f ö r d e l a s å r l i g e n på m e d l e m m a r n a u t i f r å n a n t a l e t i n v å n a r e per
k o m m u n , b a s e r a t på i n v å n a r a n t a l e t enligt SCB d e n 1 j a n u a r i å r e t i n n a n b u d g e t å r e t .

S t y r e l s e n b e s l u t a r å r l i g e n om en i n d e x u p p r ä k n i n g av r a m e n f ö r m e d l e m s a v g i f t e n
m e d S K R : s p r i s i n d e x som g r u n d .

U t d r a g ur § 2 4
S t y r e l s e n f å r b e s l u t a a t t f ö r b u n d e t , u t ö v e r m e d l e m s a v g i f t e n , s k a ta ut a v g i f t e r f ö r att
t i l l h a n d a h å l l a speciella t j ä n s t e r .

För 2 0 2 2 är m e d l e m s a v g i f t e n 31 kr p e r i n v å n a r e .

Göteborgsregionen, GR
G ö t e b o r g s r e g i o n e n är ett k o m m u n a l f o r b u n d o c h o m f a t t a r 13 k o m m u n e r m e d
s a m m a n l a g t 1 0 5 8 2 7 8 i n v å n a r e ( 3 1 d e c e m b e r 2 0 2 1 ) .

K o m m u n e r n a s avgifter till f ö r b u n d e t b a s e r a s på b e f o l k n i n g o c h u p p g å r f ö r 2 0 2 2 till
7 5 , 5 2 kr p e r i n v å n a r e .

M e d l e m s k o m m u n e m a s å r s a v g i f t e r u t g ö r c i r k a 13 p r o c e n t av GR:s o m s ä t t n i n g .
R e s t e r a n d e d e l ( 8 7 p r o c e n t ) b e s t å r av i n t ä k t e r f r å n b l a n d a n n a t p r o j e k t , u t b i l d n i n g a r ,
k o n f e r e n s e r , och f o r s k n i n g s u p p d r a g .

1 ( 2 )
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2(2)

Sveriges kommuner och regioner, SKR
Enligt förbundets stadgar (§9) baseras avgiften på ett avgiftsunderlag som utgörs av
medlems senast kända folkmängd per den 1 november multiplicerat med
medelskattekraften i riket året före avgiftsåret.

Kongressen beslutar om en ram för avgifter som för perioden 2021 – 2024 ska vara
högst 0,125 promille. Den årliga avgiften beslutas av SKRs styrelse.

Styrelsen har fastställt avgiften till 0,1137 promille för 2022 samt att ge en rabatt på 10
procent t ill kommuner med fler än 200 000 invånare och till regioner med fler än 1 000
000 invånare. Beräkningen av avgiften för år 2022 baseras på medelskattekraften i
riket år 2021 och medlemmens invånarantal år 2020.

STORSTHLM

Sveriges kommuner och regioner, SKR
E n l i g t f ö r b u n d e t s s t a d g a r ( § 9 ) b a s e r a s avgiften på ett a v g i f t s u n d e r l a g s o m u t g ö r s av
m e d l e m s s e n a s t k ä n d a f o l k m ä n g d p e r d e n 1 n o v e m b e r m u l t i p l i c e r a t m e d
m e d e l s k a t t e k r a f t e n i r i k e t å r e t f ö r e a v g i f t s å r e t .

K o n g r e s s e n b e s l u t a r om en r a m f ö r avgifter s o m f ö r p e r i o d e n 2 0 2 1 - 2 0 2 4 s k a v a r a
h ö g s t 0 , 1 2 5 p r o m i l l e . Den å r l i g a avgiften b e s l u t a s av SKRs s t y r e l s e .

S t y r e l s e n h a r f a s t s t ä l l t avgiften till 0 , 1 1 3 7 p r o m i l l e f ö r 2 0 2 2 s a m t att ge en r a b a t t på 10

p r o c e n t till k o m m u n e r m e d f l e r än 2 0 0 o o o i n v å n a r e o c h till r e g i o n e r m e d f l e r än 1 o o o
o o o i n v å n a r e . B e r ä k n i n g e n av avgiften f ö r år 2 0 2 2 b a s e r a s på m e d e l s k a t t e k r a f t e n i
r i k e t år 2 0 2 1 och m e d l e m m e n s i n v å n a r a n t a l år 2 0 2 0 .

2 ( 2 )
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Bilaga. Jämförelse medlemsavgift till Storsthlm per kommun.  
 
 

LÄNETS 
KOMMUNER 

ANTAL 
INVÅNARE 

GÄLLANDE 
MODELL 

ALTERNATIV 
MODELL 

DIFFERENS 

 
31 dec 2020 Avgift 2022 Avgift 2022 

 

 
  0,39 promille 20,55 kr/inv   

TOTALT 2 391 990 49 151 256 kr 49 155 395 kr 4 139 kr 

BOTKYRKA 94 847 2 215 807 kr 1 949 106 kr -266 701 kr 

DANDERYD 32 712 788 338 kr 672 232 kr -116 106 kr 

EKERÖ 28 879 693 917 kr 593 463 kr -100 454 kr 

HANINGE 93 690 2 042 807 kr 1 925 330 kr -117 478 kr 

HUDDINGE 113 234 2 493 484 kr 2 326 959 kr -166 525 kr 

JÄRFÄLLA 81 274 1 777 920 kr 1 670 181 kr -107 739 kr 

LIDINGÖ 48 005 1 065 170 kr 986 503 kr -78 667 kr 

NACKA 106 505 2 236 955 kr 2 188 678 kr -48 277 kr 

NORRTÄLJE 63 673 1 404 396 kr 1 308 480 kr -95 916 kr 

NYKVARN 11 222 254 667 kr 230 612 kr -24 055 kr 

NYNÄSHAMN 28 811 627 506 kr 592 066 kr -35 440 kr 

SALEM 16 959 396 081 kr 348 507 kr -47 574 kr 

SIGTUNA 49 537 1 126 348 kr 1 017 985 kr -108 363 kr 

SOLLENTUNA 73 990 1 562 195 kr 1 520 495 kr -41 701 kr 

SOLNA 83 162 1 316 905 kr 1 708 979 kr 392 074 kr 

STOCKHOLM 975 551 18 597 621 kr 20 047 573 kr 1 449 952 kr 

SUNDBYBERG 52 801 967 607 kr 1 085 061 kr 117 454 kr 

SÖDERTÄLJE 100 111 2 377 248 kr 2 057 281 kr -319 967 kr 

TYRESÖ 48 678 1 093 990 kr 1 000 333 kr -93 657 kr 

TÄBY 72 755 1 482 525 kr 1 495 115 kr 12 590 kr 

UPPLANDS VÄSBY 47 184 1 039 747 kr 969 631 kr -70 116 kr 

UPPLANDS-BRO 30 195 682 792 kr 620 507 kr -62 285 kr 

VALLENTUNA 34 119 754 529 kr 701 145 kr -53 384 kr 

VAXHOLM 11 886 265 581 kr 244 257 kr -21 324 kr 

VÄRMDÖ 45 566 956 880 kr 936 381 kr -20 499 kr 

ÖSTERÅKER 46 644 930 240 kr 958 534 kr 28 294 kr 
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MISSIV
2022-12-05
S/ 22/ 0108

Kommunstyrelser i Stockholms län

Remiss avseende alternativ avgiftsmodell
för medlemmar i Storsthlm
Kommunstyrelser i Stockholms län inbjuds att lämna synpunkter på en alternativ
modell för uträkning av medlemsavgiften. Eventuella synpunkter ska ha inkommit till
Storsthlm senast den 1 februari 2023.

Sammanfattning
I samband med Storsthlms förbundsmöte 2019 väcktes frågan om en alternativ modell
för medlemsavgift baserad direkt på befolkningsstorlek. Storsthlms kansli har därför
tagit fram underlag som belyser dagens modell, baserad på skattein täkter och
statsbidrag, och en modell kopplad till invånarantal. Vidare ges en överblick över
avgiftsmodell och avgiftsnivå för motsvarande medlemsförbund i Skåne och Göteborg
samt Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Storsthlms arbetsutskott beslutade 2022-11-29 att remittera ärendet till samtliga
medlemskommuner för eventuella synpunkter och därefter behandla ärendet på
styrelsens möte den 23 februari 2023.

Ärendegång
Rem issen adresseras kommunstyrelserna. Kommunerna fattar beslut enligt sin
gällande delegationsordning.

Kommunerna ombeds meddela sina synpunkter genom att sända in protokollsutdrag
eller annan beslutshandling till Storsthlm.

Svarsperiod
Storsthlm önskar få kommunernas synpunkter senast den 1 februari 2023 med e-post
till registrator@storsthlm.se. Skriv gärna Dnr S/ 22/ 0108 i ämnesraden.
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Frågor och information 
Frågor med anledning av detta besvaras av ekonomichef Gunilla Wictorin, 
gunilla.wictorin@storsthlm.se. 

Bilagor 
Bilagor:  
PM Storsthlms nuvarande beräkningsmodell och alternativ modell 
Förbundsavgifter hos andra relevanta organisationer 
Jämförelse medlemsavgift till Storsthlm per kommun 

 

Med vänlig hälsning 

 

 Mats Gerdau 
 Förbundsordförande Storsthlm 
  

Johan von Sydow 
Förbundsdirektör Storsthlm 
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    PM  
    2022-11-05 
  
 
 
Gunilla Wictorin 

 
Till Stockholms läns kommunstyrelser 
2022-12-05 

Alternativ avgiftsmodell för Storsthlm  
Sammanfattning 
I samband med föregående Storsthlms förbundsmöte 2019 väcktes frågan om en 
alternativ avgiftsmodell baserad direkt på befolkningsstorlek. Storsthlms kansli har 
därför tagit fram underlag som belyser dagens modell, baserad på skatteintäkter och 
statsbidrag, och en modell kopplad till invånarantal. Vidare ges en överblick över 
avgiftsmodell och avgiftsnivå för motsvarande medlemsförbund i Skåne och Göteborg 
samt Sveriges kommuner och regioner (SKR). 

Beskrivning av ärendet 
Nuvarande och alternativ förbundsavgift för Storsthlm 
Förbundsavgiften regleras i förbundets stadgar §24. Avgift ska erläggas i förhållande till 
medlemmens avgiftsunderlag, vilket är summan av föregående års skatteintäkter och 
generella statsbidrag med förekommande tillägg eller avdrag. Avgiftens storlek bestäms 
årligen av styrelsen inom den av förbundsmötet fastställda ramen. För mandatperioden 
2019 – 2022 har förbundsmötet fastställt ett avgiftstak motsvarande 0,5 promille av 
avgiftsunderlaget.  

Förbundsmötet kan besluta att förbundsavgiften ska baseras på annan grund än 
avgiftsunderlaget om alla medlemmar är eniga om det. Alternativt kan förbundsmötet 
ändra grunden för förbundsavgift genom stadgeändring. 

För närvarande är förbundsavgiften 0,39 promille av avgiftsunderlaget, oförändrat 
sedan 2021, då avgiften sänktes från 0,40 promille. 

Den kritik som har framförts avseende nuvarande modell pekar i huvudsak på att 
avgiften påverkas av om kommunerna höjer eller sänker sin skattesats. Högre skatt – 
högre avgift och tvärtom. 

Om avgift i stället skulle tas ut kopplat direkt till befolkningsstorlek motsvarar 2022 års 
beslutade förbundsavgift 20,55 kr per invånare. En jämförelse av nuvarande avgift 
baserad på 0,39 promille och en befolkningsbaserad avgift per kommun redovisas i 
bilaga.  I detta exempel, baserat på 2022 års avgift, får fem kommuner en högre avgift 
och resterande kommuner en lägre. Ett tak skulle även finnas i ny modell.  

 
Bilagor: 
Förbundsavgifter hos andra relevanta organisationer 
Jämförelse medlemsavgift till Storsthlm per kommun 
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Förbundsavgifter hos andra relevanta 
organisationer 
Skånes kommuner 
Förbundet är en ideell förening som omfattar 33 kommuner med sammanlagt 
1 402 425 invånare (31 december 2021).  

Förbundet har tidigare haft motsvarande modell för förbundsavgift som Storsthlm, det 
vill säga baserat på ett avgiftsunderlag av skatteintäkter och statsbidrag. År 2020 bytte 
förbundet namn och antog nya stadgar som bland mycket annat omfattar en ny 
finansieringsmodell.  

Avgiften regleras i förbundets nuvarande stadgar §23 och 24. 

Utdrag ur §23  
Medlemsavgiften ska täcka medlemmarnas totala kostnader för förbundets 
verksamheter och aktiviteter med undantag av kurs- och konferensverksamheten. 

Ramen för medlemsavgiftens storlek fastställs för perioden till och med det år då 
nästa ordinarie förbundsmöte äger rum. 

Medlemsavgiften fördelas årligen på medlemmarna utifrån antalet invånare per 
kommun, baserat på invånarantalet enligt SCB den 1 januari året innan budgetåret. 

Styrelsen beslutar årligen om en indexuppräkning av ramen för medlemsavgiften 
med SKR:s prisindex som grund.  

Utdrag ur §24 
Styrelsen får besluta att förbundet, utöver medlemsavgiften, ska ta ut avgifter för att 
tillhandahålla speciella tjänster. 

För 2022 är medlemsavgiften 31 kr per invånare.  

Göteborgsregionen, GR 
Göteborgsregionen är ett kommunalförbund och omfattar 13 kommuner med 
sammanlagt 1 058 278 invånare (31 december 2021). 

Kommunernas avgifter till förbundet baseras på befolkning och uppgår för 2022 till 
75,52 kr per invånare. 

Medlemskommunernas årsavgifter utgör cirka 13 procent av GR:s omsättning. 
Resterande del (87 procent) består av intäkter från bland annat projekt, utbildningar, 
konferenser, och forskningsuppdrag. 

STORSTHLM Bilaga avgiftsmodell

Förbundsavgifter hos andra relevanta
organisationer
Skånes kommuner
Förbundet är en ideell förening som omfattar 33 kommuner med sammanlagt
1 4 0 2 4 2 5 invånare (31 december 2 0 2 1 ) .

Förbundet har tidigare haft motsvarande modell för forbundsavgift som Storsthlm, det
vill säga baserat på ett avgiftsunderlag av skatteintäkter och statsbidrag. År 2 0 2 0 bytte
förbundet namn och antog nya stadgar som bland mycket annat omfattar en ny
finansieringsmodell.

Avgiften regleras i förbundets nuvarande stadgar § 2 3 och 2 4 .

Utdrag ur § 2 3
Medlemsavgiften ska täcka medlemmarnas totala kostnader för förbundets
verksamheter och aktiviteter med undantag av kurs- och konferensverksamheten.

Ramen.för medlemsavgiftens storlek fastställs för perioden till och med det år då
nästa ordinarieförbundsmöte äger rum.

Medlemsavgiften fördelas årligen på medlemmarna utifrån antalet invånare per
kommun, baserat på invånarantalet enligt SCB den 1 januari året innan budgetåret.

Styrelsen beslutar årligen om en indexuppräkning av ramen för medlemsavgiften
med SKR:s prisindex som grund.

Utdrag ur § 2 4
Styrelsenfår besluta attförbundet, utöver medlemsavgiften, ska ta ut avgifter för att
tillhandahålla speciella tjänster.

För 2 0 2 2 är medlemsavgiften 31 kr per invånare.

Göteborgsregionen, GR
Göteborgsregionen är ett kommunalforbund och omfattar 13 kommuner med
sammanlagt 1 0 5 8 278 invånare (31 december 2 0 2 1 ) .

Kommunernas avgifter till förbundet baseras på befolkning och uppgår för 2 0 2 2 till
75 ,52 kr per invånare.

Medlemskommunemas årsavgifter utgör cirka 13 procent av GR:s omsättning.
Resterande del ( 8 7 procent) består av intäkter från bland annat projekt, utbildningar,
konferenser, och forskningsuppdrag.

1(2)
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Sveriges kommuner och regioner, SKR 
Enligt förbundets stadgar (§9) baseras avgiften på ett avgiftsunderlag som utgörs av 
medlems senast kända folkmängd per den 1 november multiplicerat med 
medelskattekraften i riket året före avgiftsåret.  

Kongressen beslutar om en ram för avgifter som för perioden 2021 – 2024 ska vara 
högst 0,125 promille. Den årliga avgiften beslutas av SKRs styrelse. 

Styrelsen har fastställt avgiften till 0,1137 promille för 2022 samt att ge en rabatt på 10 
procent till kommuner med fler än 200 000 invånare och till regioner med fler än 1 000 
000 invånare. Beräkningen av avgiften för år 2022 baseras på medelskattekraften i 
riket år 2021 och medlemmens invånarantal år 2020. 

 

STORSTHLM

Sveriges kommuner och regioner, SKR
Enligt förbundets stadgar (§9) baseras avgiften på ett avgiftsunderlag som utgörs av
medlems senast kända folkmängd per den 1 november multiplicerat med
medelskattekraften i riket året före avgiftsåret.

Kongressen beslutar om en ram för avgifter som för perioden 2 0 2 1 - 2 0 2 4 ska vara
högst 0 , 1 2 5 promille. Den årliga avgiften beslutas av SKRs styrelse.

Styrelsen har fastställt avgiften till 0 , 1 1 3 7 promille för 2 0 2 2 samt att ge en rabatt på 10
procent till kommuner med fler än 2 0 0 ooo invånare och till regioner med fler än 1 ooo
ooo invånare. Beräkningen av avgiften för år 2 0 2 2 baseras på medelskattekraften i
riket år 2 0 2 1 och medlemmens invånarantal år 2 0 2 0 .

2(2)
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    PM  
    2022-11-05 
  
 
 
Gunilla Wictorin 

 
Till Stockholms läns kommunstyrelser 
2022-12-05 

Alternativ avgiftsmodell för Storsthlm  
Sammanfattning 
I samband med föregående Storsthlms förbundsmöte 2019 väcktes frågan om en 
alternativ avgiftsmodell baserad direkt på befolkningsstorlek. Storsthlms kansli har 
därför tagit fram underlag som belyser dagens modell, baserad på skatteintäkter och 
statsbidrag, och en modell kopplad till invånarantal. Vidare ges en överblick över 
avgiftsmodell och avgiftsnivå för motsvarande medlemsförbund i Skåne och Göteborg 
samt Sveriges kommuner och regioner (SKR). 

Beskrivning av ärendet 
Nuvarande och alternativ förbundsavgift för Storsthlm 
Förbundsavgiften regleras i förbundets stadgar §24. Avgift ska erläggas i förhållande till 
medlemmens avgiftsunderlag, vilket är summan av föregående års skatteintäkter och 
generella statsbidrag med förekommande tillägg eller avdrag. Avgiftens storlek bestäms 
årligen av styrelsen inom den av förbundsmötet fastställda ramen. För mandatperioden 
2019 – 2022 har förbundsmötet fastställt ett avgiftstak motsvarande 0,5 promille av 
avgiftsunderlaget.  

Förbundsmötet kan besluta att förbundsavgiften ska baseras på annan grund än 
avgiftsunderlaget om alla medlemmar är eniga om det. Alternativt kan förbundsmötet 
ändra grunden för förbundsavgift genom stadgeändring. 

För närvarande är förbundsavgiften 0,39 promille av avgiftsunderlaget, oförändrat 
sedan 2021, då avgiften sänktes från 0,40 promille. 

Den kritik som har framförts avseende nuvarande modell pekar i huvudsak på att 
avgiften påverkas av om kommunerna höjer eller sänker sin skattesats. Högre skatt – 
högre avgift och tvärtom. 

Om avgift i stället skulle tas ut kopplat direkt till befolkningsstorlek motsvarar 2022 års 
beslutade förbundsavgift 20,55 kr per invånare. En jämförelse av nuvarande avgift 
baserad på 0,39 promille och en befolkningsbaserad avgift per kommun redovisas i 
bilaga.  I detta exempel, baserat på 2022 års avgift, får fem kommuner en högre avgift 
och resterande kommuner en lägre. Ett tak skulle även finnas i ny modell.  

 
Bilagor: 
Förbundsavgifter hos andra relevanta organisationer 
Jämförelse medlemsavgift till Storsthlm per kommun 
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Bilaga. Jämförelse medlemsavgift till Storsthlm per kommun.  
 
 

LÄNETS 
KOMMUNER 

ANTAL 
INVÅNARE 

GÄLLANDE 
MODELL 

ALTERNATIV 
MODELL 

DIFFERENS 

 
31 dec 2020 Avgift 2022 Avgift 2022 

 

 

  0,39 promille 20,55 kr/inv   

TOTALT 2 391 990 49 151 256 kr 49 155 395 kr 4 139 kr 

BOTKYRKA 94 847 2 215 807 kr 1 949 106 kr -266 701 kr 

DANDERYD 32 712 788 338 kr 672 232 kr -116 106 kr 

EKERÖ 28 879 693 917 kr 593 463 kr -100 454 kr 

HANINGE 93 690 2 042 807 kr 1 925 330 kr -117 478 kr 

HUDDINGE 113 234 2 493 484 kr 2 326 959 kr -166 525 kr 

JÄRFÄLLA 81 274 1 777 920 kr 1 670 181 kr -107 739 kr 

LIDINGÖ 48 005 1 065 170 kr 986 503 kr -78 667 kr 

NACKA 106 505 2 236 955 kr 2 188 678 kr -48 277 kr 

NORRTÄLJE 63 673 1 404 396 kr 1 308 480 kr -95 916 kr 

NYKVARN 11 222 254 667 kr 230 612 kr -24 055 kr 

NYNÄSHAMN 28 811 627 506 kr 592 066 kr -35 440 kr 

SALEM 16 959 396 081 kr 348 507 kr -47 574 kr 

SIGTUNA 49 537 1 126 348 kr 1 017 985 kr -108 363 kr 

SOLLENTUNA 73 990 1 562 195 kr 1 520 495 kr -41 701 kr 

SOLNA 83 162 1 316 905 kr 1 708 979 kr 392 074 kr 

STOCKHOLM 975 551 18 597 621 kr 20 047 573 kr 1 449 952 kr 

SUNDBYBERG 52 801 967 607 kr 1 085 061 kr 117 454 kr 

SÖDERTÄLJE 100 111 2 377 248 kr 2 057 281 kr -319 967 kr 

TYRESÖ 48 678 1 093 990 kr 1 000 333 kr -93 657 kr 

TÄBY 72 755 1 482 525 kr 1 495 115 kr 12 590 kr 

UPPLANDS VÄSBY 47 184 1 039 747 kr 969 631 kr -70 116 kr 

UPPLANDS-BRO 30 195 682 792 kr 620 507 kr -62 285 kr 

VALLENTUNA 34 119 754 529 kr 701 145 kr -53 384 kr 

VAXHOLM 11 886 265 581 kr 244 257 kr -21 324 kr 

VÄRMDÖ 45 566 956 880 kr 936 381 kr -20 499 kr 

ÖSTERÅKER 46 644 930 240 kr 958 534 kr 28 294 kr 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Elisabeth Claesson 

   

Upplands-Bro kommun 

   

Elisabeth.Claesson@upplands-bro.se 

2022-12-22 KS 22/0749  

Kommunstyrelsen 

 
 

 

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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Revidering av avfallsföreskrifter 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

1. Förslag till avfallsföreskrifter antas.  

2. Avfallsföreskrifterna träder i kraft den 1 mars 2023.  

Sammanfattning 

Förslag till reviderade avfallsföreskrifter innehåller endast ändringar som följer 

av ändrad lagstiftning, bland annan ändring av begreppet ”hushållsavfall” till 

”avfall under kommunalt ansvar” och tillägg av text om invasiva arter samt 

ändring av maxvikten för ett kolli med grovavfall till 15 kg i stället för 25 kg.  

Det är endast ändringar som inte föranleder krav på utställning för samråd om 

avfallsföreskrifterna, utan förslag till reviderade avfallsföreskrifter föreslås 

antas utan föregående samråd för att få aktuella avfallsföreskrifter i förhållande 

till gällande lagstiftning. 

Kommunledningskontoret kommentarer 

Kommunledningskontoret ställer sig bakom samhällsbyggnadskontorets 

förslag till beslut och har inga ytterligare synpunkter i ärendet. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 december 2022  

 Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 12 

december 2022 - Revidering av avfallsföreskrifter 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 14 november 2022  

 Förslag till nya avfallsföreskrifter den 11 november 2022 

 Förslag till nya avfallsföreskrifter med markerade ändringar den 9 

november 2022 

Ärendet 

15 kap. 3 § miljöbalken definierar kommunalt avfall som avfall från hushåll 

och sådant avfall från andra källor som till sin art och sammansättning liknar 

avfall från hushåll.  
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2022-12-22 KS 22/0749 

 
 

Med avfall under kommunalt ansvar avses sådant avfall som kommunen 

ansvarar enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, till exempel avloppsfraktioner och 

filtermaterial från enskilda avloppsanläggningar, latrin från torrtoaletter och 

bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet.  

Förslag till reviderade avfallsföreskrifter innehåller endast de ändringar som 

följer av ändrad lagstiftning, bland annan ändring av begreppet ”hushållsavfall” 

till ”avfall under kommunalt ansvar” och tillägg av text om invasiva arter. 

Ändringen av maxvikten för ett kolli med grovavfall till 15 kg istället för 25 kg 

gjordes med hänsyn till reglerna i upphandlingsunderlaget.  

I övrigt har några språkliga ändringar gjorts och beskrivning av 

ansvarsfördelning avseende hantering av förpackningar har uppdaterats med 

anledning av sommarens förändring i förordningen om producentansvar för 

förpackningar. 

Kommunledningskontoret kommentarer 

Kommunledningskontoret ställer sig bakom samhällsbyggnadskontorets 

förslag till beslut och har inga ytterligare synpunkter i ärendet. 

Barnperspektiv 

Väl utarbetade och reviderade avfallföreskrifter leder till en positiv inverkan på 

barns närmiljö och på längre sikt samhället i stort.  

Kommunledningskontoret 

 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Administrativ chef 

 

Bilagor 

1. Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 12 december 

2022 – Revidering av avfallsföreskrifter 

2. Förslag till nya avfallsföreskrifter den 11 november 2022 

3. Förslag till nya avfallsföreskrifter med markerade ändringar den 9 

november 2022 

Beslut sänds till 

  

 Juridikenheten för publicering i författningssamlingen  

 



10 Revidering av avfallsföreskrifter - KS 22/0749-2 Revidering av avfallsföreskrifter : 1. Förslag till nya avfallsföreskrifter

 

 
 

 
 
 
 
 
 

AVFALLSFÖRESKRIFTER 

för Upplands-Bro kommun 

 

 
 

       

 
 

 

 

Förslag 

 
2022-11-11 
 
 



10 Revidering av avfallsföreskrifter - KS 22/0749-2 Revidering av avfallsföreskrifter : 1. Förslag till nya avfallsföreskrifter

AVFALLSFÖRESKRIFTER  4 november 2022 
 

2 (32) 

Innehåll 

BEMYNDIGANDE ................................................................................................................. 3 

INLEDANDE BESTÄMMELSER ............................................................................................... 3 
Kommunens ansvar för avfallshantering, tillsyn och information ........................ 3 
Fastighetsinnehavares och nyttjanderättshavares ansvar ..................................... 3 

SORTERING, EMBALLERING OCH ÖVERLÄMNING AV HUSHÅLLSAVFALL ................................ 4 
Sortering av avfall ..................................................................................................... 4 
Emballering och vikt ................................................................................................. 4 
Skyldighet att överlämna hushållsavfall .................................................................. 5 

ANSKAFFANDE, ÄGANDE OCH SKÖTSEL AV BEHÅLLARE, ANORDNING OCH ANLÄGGNING ...... 5 
Anskaffande och ägande ........................................................................................... 5 
Skötsel och tillsyn ..................................................................................................... 6 

NY- OCH OMBYGGNATION, INSTALLATION OCH ANLÄGGANDE .............................................. 6 
Planering ................................................................................................................... 6 
Avfallsutrymmen .......................................................................................................7 
Små avloppsanläggningar, anläggning med sugbart fosforfiltermaterial, 

fettavskiljare eller tank för mat- och fettavfall .............................................. 8 
Underjordsbehållare, andra bottentömmande behållare eller 

filterkassett/säck ............................................................................................. 9 

ÅTGÄRDER INFÖR HÄMTNING ............................................................................................. 9 
Tömning av kärl eller container ............................................................................... 9 
Tömning av små avloppsanläggningar, fettavskiljare och tank för mat- och 

fettavfall ......................................................................................................... 10 

HÄMTNINGSPLATS, GEMENSAM PLATS, DRAG- OCH TRANSPORTVÄGAR .............................. 10 
Hämtningsplats och dragväg ................................................................................. 10 
Gemensamma behållare och gemensamhetslösning ............................................. 11 
Transportvägar ........................................................................................................ 12 

HÄMTNINGSOMRÅDE OCH HÄMTNINGSINTERVALL ............................................................. 13 

ÅTGÄRDER OM FÖRESKRIFTER INTE FÖLJS ......................................................................... 13 

SÄRSKILT OM HUSHÅLLSAVFALL FRÅN VERKSAMHETER...................................................... 14 

ANNAT AVFALL ÄN HUSHÅLLSAVFALL FRÅN VERKSAMHETER .............................................. 14 
Uppgiftsskyldighet ................................................................................................... 14 

UNDANTAG ........................................................................................................................ 14 
Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden ....................................... 14 
Kompostering, annan återvinning eller bortskaffande av visst hushållsavfall .... 15 
Undantag från krav på utsortering av matavfall .................................................... 15 
Undantag för gemensamma behållare och gemensamhetslösning ...................... 15 
Utsträckt hämtningsintervall .................................................................................. 16 
Uppehåll i hämtning ................................................................................................ 16 
Eget omhändertagande och befrielse från skyldigheten att överlämna 

hushållsavfall till kommunen ........................................................................ 17 

IKRAFTTRÄDANDE.............................................................................................................. 17 
Bilagor 

Bilaga 1 Definitioner 
Bilaga 2 Anvisningar om sortering, emballering och överlämning 
Bilaga 3 Hämtningsintervall 
Bilaga 4 Hämtningsområden 



10 Revidering av avfallsföreskrifter - KS 22/0749-2 Revidering av avfallsföreskrifter : 1. Förslag till nya avfallsföreskrifter

AVFALLSFÖRESKRIFTER  4 november 2022 
 

3 (32) 

AVFALLSFÖRESKRIFTER FÖR UPPLANDS-BRO KOMMUN 

Bemyndigande 

1 § Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken (1998:808) och 9 
kap. 1-2 §§ avfallsförordningen (2020:614) meddelar kommunfull-
mäktige dessa avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun.  

Inledande bestämmelser 

Kommunens ansvar för avfallshantering, tillsyn och inform-
ation 

2 § Den avfallsansvariga nämnden har verksamhetsansvar, enligt 15 
kap 20 § Miljöbalken, för hanteringen av avfall under kommunalt an-
svar i kommunen, med särskilt ansvar för att avfall under kommunalt 
ansvar som utgörs av farligt avfall samlas in och transporteras till en 
behandlingsanläggning. Hantering av det avfall som omfattas av kom-
munalt ansvar utförs av kommunens avfallsorganisation och upphand-
lade entreprenörer. 
 
3 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och 
enligt föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken utförs av den 
tillsynsansvariga nämnden. 
 
4 § Kommunens avfallsorganisation informerar hushållen om krav 
och hantering avseende förpackningar och elavfall i enlighet med gäl-
lande producentansvar.  
 

Fastighetsinnehavares och nyttjanderättshavares ansvar 

5 § Fastighetsinnehavare är ansvarig gentemot kommunen för hante-
ring av avfall som uppkommer eller av andra skäl förekommer inom 
fastigheten och för att dessa föreskrifter följs.  
 
Vad som stadgas i dessa föreskrifter gällande fastighetsinnehavares 
ansvar ska i samma utsträckning gälla nyttjanderättshavare. 
 
6 § Ändring av ägandeförhållanden eller annan ändring som berör av-
fallshanteringen ska utan dröjsmål anmälas till kommunens avfallsor-
ganisation.  

 
7 § Fastighetsinnehavare är skyldig att i behövlig omfattning infor-
mera den eller dem som bor på eller är verksamma inom fastigheten 
om gällande regler för avfallshantering. 
 
8 § Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och 
bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens försorg och i 
enlighet med avfallstaxa som kommunen har antagit med stöd av 27 
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kap. 4 § miljöbalken. 

Sortering, emballering och överlämning av avfall un-
der kommunalt ansvar 

Sortering av avfall 

9 § Fastighetsinnehavare ska sortera ut avfallsslag enligt bilaga 2 
och hålla det skilt från annat avfall. 
 
10 § Fastighetsinnehavare ska säkerhetsställa möjligheter att sortera 
ut och hålla åtskilda de avfallsfraktioner som ska sorteras ut enligt  
bilaga 2.  
 
11 § Verksamheter, där det inte uppstår matavfall och där mängden 
restavfall ryms inom abonnemanget 140 liters kärl, undantas från krav 
på att lämna matavfall i separat behållare utan krav på ansökan om 
undantag.   
 
I sådan livsmedelsanläggning som avses i livsmedelslagen och där livs-
medel tillhandahålls konsumenter, kunder, elever, patienter eller lik-
nande, ska matavfall alltid sorteras ut. 
 

Emballering och vikt 

12 § Fastighetsinnehavare samt hushåll och verksamheter har ansvar 
för att emballera och överlämna avfall enligt bilaga 2. Avfall ska vara 
väl emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljön inte uppkommer. 
 
13 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall 
för vilket behållaren och utrymmet är avsedd.  
 
Behållare får inte fyllas mer än att den kan stängas helt. Den får inte 
heller vara så tung att det kan bli svårigheter att flytta den eller att ar-
betsmiljökrav inte kan tillgodoses. Mer information om dragmot-
stånd och maxvikter för behållare ges av kommunens avfallsorgani-
sation. 
 
Avfall som samlas in i behållare får inte packas så hårt att det blir 
svårt att tömma den. 
 
14 § Fastighetsinnehavare med en- och tvåbostadshus eller fritids-
hus med egna abonnemang och som tillfälligt har för mycket restav-
fall kan använda extra säck, mot avgift och efter beställning. Säcken 
ställs ut bredvid ordinarie behållare. Hämtning sker i samband med 
nästkommande ordinarie hämtningstillfälle. 
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Fastighetsinnehavare med flerbostadshus, gemensamhetslösning el-
ler verksamhet och som tillfälligt har för mycket restavfall kan be-
ställa extra tömning av ordinarie behållare, mot avgift. 

Skyldighet att överlämna avfall under kommunalt ansvar 

15 § Avfall under kommunalt ansvar ska lämnas till kommunens in-
samlingssystem om inte annat sägs i dessa föreskrifter. 
 
Utsorterade avfallsslag hämtas vid fastigheten, vid överenskommen el-
ler anvisad plats enligt § 40 eller lämnas på plats som anvisas i  
bilaga 2.  
 
Det utsorterade avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för 
människors hälsa och miljön inte uppstår. Hämtningsintervallet, stor-
lek och antal behållare ska motsvara behovet av borttransport av avfall 
från fastigheten.  

Anskaffande, ägande och skötsel av behållare, anord-
ning och anläggning 

Anskaffande och ägande 

16  § I kommunen får endast de behållare användas som anges i av-
fallstaxan och som kan tömmas med de insamlingsfordon som an-
vänds i kommunens insamlingssystem.  
 
17  § Fastighetsinnehavaren ska beställa de behållare, enligt 16 §, och 
det hämtningsintervall, enligt 51 §, som motsvarar fastighetens behov, 
i sådan utsträckning att bestämmelser om sortering, fyllnadsgrad och 
vikt följs.  
 

Om avfallsmängden som uppstår på fastigheten inte ryms i behållare 
med befintligt abonnemang får avfallsansvarig nämnd besluta om änd-
ringar av antal behållare, storlek på behållare eller intervall för hämt-
ning.  
 
18 § Kärl och andra behållare som tillhandahålls av kommunens av-
fallsorganisation ägs också av kommunen. Övriga behållare anskaffas 
och ägs av fastighetsinnehavaren eller av entreprenören.  
 
Små avloppsanläggningar, fettavskiljare samt tank för mat- och fettav-
fall anskaffas, ägs och installeras av fastighetsinnehavaren. Avfalls-
kvarn för matavfall måste kombineras med tank för uppsamling av 
kvarnat matavfall eller med anläggning för avskiljning av mat- och 
fettavfall från avloppsvatten.   
 
Underjordsbehållare, sopsugsanläggning samt andra behållare och an-
ordningar för avfallshantering ska godkännas av kommunens avfalls-
organisation innan installation. Fastighetsinnehavare ansvarar för och 
bekostar sådana installationer. 
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Skötsel och tillsyn 

19  § Behållare, anläggningar, anordningar och utrymmen för avfalls-
hantering ska underhållas och ges regelbunden service. Det är viktigt 
för att: 

- Bibehålla god funktion  
- Uppfylla krav på god arbetsmiljö   
- Minimera risken för skada eller olycksfall   
- Undvika buller, lukt och skadedjur   
- Behållaren eller anläggningen ska hålla den tänkta livslängden  

 
20  § Fastighetsinnehavaren ansvarar för, och bekostar, underhåll och 
service för anläggningar, anordningar och utrymmen för avfallshante-
ringen inom fastigheten.  
 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för underhåll och service av alla be-
hållare som fastighetsinnehavaren själv äger, eller hyr från annan än 
kommunens avfallsorganisation. 
 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för att anläggningar för små avlopp, 
fettavskiljare och tankar för mat- och fettavfall, sköts och att åtgärder 
vidtas, så att anläggningen uppfyller kraven på funktion och säkerhet.  
 
21 § Fastighetsinnehavaren är ansvarig för rengöring, åtgärder vid 
nedskräpning och tillsyn av samtliga behållare i avfallsutrymmen, eller 
vid annan plats där behållare som hör till fastigheten står. Missköts 
rengöringen, och fastighetsinnehavaren inte heller rengör efter att ha 
fått en uppmaning, får kommunens avfallsorganisation rengöra behål-
laren. Det sker på fastighetsinnehavarens bekostnad till självkostnads-
pris eller en avgift som bestäms av avfallstaxan. 
 
22 § När kommunens avfallsorganisation ska utföra underhåll eller 
byte av behållare ska dessa vara tillgängliga. 

 
23 § På behållare som är märkta för identifiering, får markeringarna 
eller utrustning för elektronisk avläsning inte tas bort, förstöras eller 
göras oläsliga. 

Ny- och ombyggnation, installation och anläggande 

Planering 

24 § Vid ny- och ombyggnation ska kommunens tillsynsmyndighet 
och avfallsorganisation kontaktas tidigt i planeringsskedet för samråd 
om placering och utformning.  
 
Det är särskilt viktigt vid ny- och ombyggnation av, eller som påverkar: 

- Avfallsutrymme, miljöhus och liknande 
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- Behållare som ska tömmas med kran, till exempel underjords-
behållare  

- Gemensam avfallslösning för flera fastigheter 
- Små avloppsanläggningar, fettavskiljare, tank för mat- och fett-

avfall eller dylikt 
 
I det fall det berör det kommunala avloppsnätet ska också VA-organi-
sationen underrättas. 
 
Vid utformning och placering av avfallsutrymme, anläggning eller be-
hållare ska hänsyn tas till vad som utgör en god arbetsmiljö vid hämt-
ning av avfall. Platsen där hämtningsfordonet stannar ska anpassas till 
den typ av behållare som ska hanteras på platsen, eller vilken anlägg-
ning som ska tömmas, samt storleken på hämtningsfordonet. 

Bestämmelser som särskilt ska tas hänsyn till är:  
- 9-11 §§ om sortering 
- 16-18 §§ om anskaffande och ägande av anläggning och behål-

lare 
- 25-32 §§ om anläggning och installation 
- 33-38 §§ om åtgärder inför hämtning  
- 40-42 §§ om hämtningsplats och dragväg 
- 46-49 §§ om transportvägar  

 
Ytterligare riktlinjer finns i kommunens tekniska handbok samt i Av-
fall Sveriges ”Handbok om avfallsutrymme”, www.avfallsverige.se. 
 

Avfallsutrymmen 

25 § Avfallsutrymme ska svara mot fastighetens behov av förvaring, 
källsortering och borttransport. Avfallsutrymmen ska vara väl till-
tagna, med marginal för eventuella förändringar i hur fastigheten an-
vänds samt förändrade krav på sortering.  
 
Följande gäller vid dimensionering av avfallsutrymme för mat- och 
restavfall: 
 

- Flerbostadshus eller verksamhet ska vara dimensionerat för 
minst en veckas avfallsmängd. 

- En- och tvåbostadshus ska vara dimensionerat för minst två 
veckors avfallsmängd. 

 
När kärl används ska det finnas tillräckligt med plats runt varje kärl 
för att kunna hantera dessa. Den fria gången mellan rader av kärl ska 
vara minst 1,5 meter och avståndet mellan varje kärl minst 6 cm på 
vardera sida.  
 
26 § Avfallsutrymmen ska placeras och utformas så att risken för 
skada och olycka begränsas, både för den som ska lämna och hämta 
avfall. 
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Avfallsutrymmen får inte placeras så att avfall måste transporteras ge-
nom utrymmen där livsmedel hanteras. 
 
Vid nybyggnation ska dragväg för kärl mellan avfallsutrymmet och 
platsen där hämtningsfordonet stannar vara högst 10 meter om det 
inte finns särskilda skäl. Se även 41 § om avstånd mellan avfallsut-
rymme eller kärl och hämtningsfordon. 
 
27  § Trappsteg och trösklar ska inte förekomma. I undantagsfall kan 
tröskel vara kvar om den förses med ramp på båda sidor. Om trösklar 
behövs ska de vara så låga som möjligt för att underlätta för rullstols-
burna samt vid hämtning av avfall. 
 

Det ska finnas uppställningsanordning för dörrar som enkelt kan akti-
veras. Dörrar ska kunna öppnas inifrån utan nyckel.  
 
God belysning ska finnas i rum för kärl och andra behållare samt 
utanför avfallsutrymmen. Belysningsarmaturer ska placeras så att de 
inte döljs av dörrar eller portar.  
 
28 § Avfallsbehållare ska vara tydligt skyltade med uppgift om vilken 
typ av avfall som ska läggas i respektive behållare. 
 
Fastighetsinnehavare ansvarar för att skyltning och information är 
tydlig både för avfallslämnare och hämtningspersonal. 
 
29 § Kommunens avfallsorganisation och entreprenören ska ha till-
träde till de utrymmen i fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar, 
portkoder och dylikt ska tillhandahållas till kommunens avfallsorgani-
sation. 
 

Små avloppsanläggningar, anläggning med sugbart fosforfil-
termaterial, fettavskiljare eller tank för mat- och fettavfall 

30  § Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och anslutnings-
punkt för tömning ska inte överstiga 10 meter såvida inte särskilda 
skäl föreligger. Höjdskillnaden mellan fordonets uppställningsplats 
och botten på anläggningen ska vara mindre än 6 meter, om inte sär-
skilda skäl föreligger.  
 
Anläggningen ska vara tillsluten på ett barnsäkert sätt och försedd 
med de säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till anläggning-
ens beskaffenhet och belägenhet, men enkel att öppna för den som ska 
tömma.  
 
31   § Efter anslutning till kommunalt avloppsnät eller annan godkänd 
avloppsanläggning, som innebär att befintlig anläggning tas ur bruk, ska 
sluttömning ske. Fastighetsinnehavaren ansvarar för att sluttömning 
utförs. 
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Underjordsbehållare, andra bottentömmande behållare eller 
filterkassett/säck 

32 § Vid installation av underjordsbehållare, andra bottentömmande 
behållare, eller anläggning med fosforfilterkassett eller säck för filter-
material, ska behållaren/anläggningen utformas så att den är åtkomlig 
för fordon utrustat med kran.  
 
Anläggande ska ske så att avståndet mellan kranfordonets uppställ-
ningsplats och behållarens lyftanordning inte överskrider 6 meter, om 
inte särskilda skäl föreligger. Om fastighetsinnehavaren eller nyttjan-
derättshavaren själv placerar fosforfilterkassett eller säck för filter-
material inom angivet avstånd inför hämtning kan anläggningen pla-
ceras längre från fordonets uppställningsplats. 
 
Vid hämtning av avfall ska den fria höjden vara minst 10 meter över 
kranfordonet, och hålla minst samma höjd mellan kranfordonets upp-
ställningsplats och behållaren eller anläggningen. Det får inte finnas 
hinder nära den sträcka som behållaren lyfts från behållarplatsen till 
fordonet. 
 
Uppställningsplatsen ska ha lämpligt underlag som ger tillräcklig bä-
righet när kranfordon ska lyfta behållaren. 

Åtgärder inför hämtning 

Tömning av kärl eller container 

33 § Behållare ska placeras enligt instruktioner från kommunens av-
fallsorganisation så att hämtning kan ske med de fordon som används 
i kommunens insamlingssystem och att hämtning underlättas, se även 
40–41 §§.  
 
Behållare ska placeras väl synligt senast klockan 06.00 på hämtnings-
dagen, om inte annat har överenskommits med kommunens avfallsor-
ganisation.  
 
34 § Behållare ska vara fri från snö och is vid hämtningstillfället. 
 
35 § Dragvägen, som kärlet eller slangen för slamtömning behöver 
dras av den som utför hämtningen, ska inför hämtning hållas fri från 
hinder, röjas från snö och hållas halkfri. 
 
36 § Transportvägen för hämtningsfordon ska inför hämtning ha fri 
sikt, hållas fri från hinder, såsom grenar över vägområdet, fordon som 
blockerar hämtstället och liknande, samt röjas från snö och hållas 
halkfri. 

 

37  § Fastighetsinnehavaren ska försluta latrinbehållare och rengöra 
den på utsidan innan hämtning sker. 
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Tömning av små avloppsanläggningar, fettavskiljare och 
tank för mat- och fettavfall 

38  § Inför tömning ska fastighetsinnehavaren förbereda anlägg-
ningen så att tömning kan ske med det fordon som används. Slangan-
slutning ska ha en klokoppling av den typ som används i kommunen.  
 
Små avloppsanläggningar, fettavskiljare och tankar för matavfall ska 
vara lätt tillgängliga för tömning. Lock eller manlucka som öppnas ma-
nuellt får inte vara övertäckt eller fastfruset när tömning ska ske. Lock 
eller manlucka får väga högst 15 kg, om inte särskilda skäl föreligger. 
Om brunnen eller tanken öppnas genom att locket kan dras åt sidan 
får locket väga högst 35 kg, om inte särskilda skäl föreligger.  
 
Tydliga instruktioner som behövs i samband med tömning ska tillhan-
dahållas av fastighetsinnehavaren i god tid innan tömning och ska fin-
nas tillgängliga i direkt anslutning till anläggningen. När anläggningen 
är belägen utanför fastigheten ska den vara markerad med skylt som 
anger till vilken fastighet anläggningen tillhör. 
 
Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att 
skydda sin anläggning från skador vid tömning. 
 
Det åligger fastighetsinnehavaren att inför hämtningstillfället placera 
filterkassett eller annan flyttbar behållare som ska tömmas med for-
don utrustat med kran, inom längsta tillåtna avstånd enligt 30 §. 
 
Filtermaterial i lösvikt ska vara sugbart, i förekommande fall efter 
vattentillförsel. Efter hämtning av uttjänt filtermaterial från fosforfäl-
lor ska nytt filtermaterial tillföras anläggningen genom fastighetsinne-
havarens försorg. 
 
39 § Vattenfasen får lämnas kvar i slamavskiljare vid tömning om 
avvattningsteknik tillämpas vid tömning av avloppsanläggning. 

Hämtningsplats, gemensam plats, drag- och trans-
portvägar  

Hämtningsplats och dragväg 

40 § Hämtning av avfall under kommunalt ansvar sker:  
 

- vid fastighetsgräns vid väg som är farbar enligt § 46, 
- vid en med kommunens avfallsorganisation överenskommen 

plats eller  
- vid en av kommunen anvisad plats.  

 
Anvisning av plats görs av avfallsansvarig nämnd. 
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41   § Platsen där kärlet eller kärlen ställs upp inför hämtning ska vara 
belägen så nära platsen där hämtningsfordonet stannar som möjligt. 
Bestämmelser om avstånd för kärl gäller för alla avfallsslag som läm-
nas i kärl och som omfattas av kommunens ansvar. 
 
För slangdragning vid tömning av små avloppsanläggningar och fett-
avskiljare gäller 30 §. 
 
När hämtningsfordonet inte kan köras fram intill kärlet eller avfallsut-
rymmet för kärl, debiteras avgift för dragväg enligt kommunens avfall-
staxa i följande fall:  
 

- För en- och tvåbostadshus och fritidshus om avståndet översti-
ger 3 meter, om inte särskilda skäl föreligger. Avståndet får inte 
överstiga 30 meter, om inte särskilda skäl föreligger. 

 
- För flerbostadshus, verksamheter samt en- och tvåbostadhus 

som ingår i gemensamhetslösning, om avståndet överstiger 10 
meter. Avståndet får inte överstiga 30 meter, om inte särskilda 
skäl föreligger. 

 
Om det finns särskilda skäl kan avfallsansvarig nämnd, efter ansökan, 
besluta att avstånd får vara längre. 
 
42 § Fastighetsinnehavaren ska se till att den väg som kärlet eller 
slangen för slamtömning behöver dras av den som utför hämtningen 
hålls i sådant skick att kärl/slang utan svårighet kan förflyttas. Drag-
väg för kärl ska vara jämn, hårdgjord och utan trappsteg.  
 
43 § Enskild brygga som utnyttjas vid hämtning ska vara så dimens-
ionerad och hållas i sådant skick att den är möjlig att angöra av entre-
prenörens båt utan risk för skada. Platsen för angöring ska hållas fri 
från förtöjda båtar, tampar och bojar på hämtningsdagen.  
 

Gemensamma behållare och gemensamhetslösning 

44 § Två fastighetsinnehavare med en- och tvåbostadshus eller fritids-
hus, som bor nära varandra och som har samma typ av abonnemang, 
får dela ett abonnemang för fyrfackskärl och använda gemensamma 
avfallsbehållare under förutsättning att:  
 

- Ett normalt abonnemang med fyrfackskärl för en- och tvåbo-
stadshus eller fritidshus är tillräckligt för att samla in avfall från 
samtliga fastigheter som avser att dela abonnemang. 
 

- Fastighetsinnehavarna delar minst ett av fyrfackskärlen som in-
går i ett abonnemang. 
 

- Det är högst 500 meter mellan ordinarie uppställningsplatser 
för behållare vid egna abonnemang.  
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- Kraven om fyllnadsgrad och vikt i de här föreskrifterna uppfylls. 

 
- En av fastighetsinnehavarna förbinder sig att ansvara för upp-

ställningsplatsen för behållarna. 

 
Beställning görs hos kommunens avfallsorganisation. 
 
45 § Fastighetsinnehavare som ingår i samfällighetsförening får an-
vända en eller flera gemensamma avfallsbehållare under förutsättning 
att:  

- Bestämmelserna i dessa föreskrifter om farbar väg, fyllnadsgrad 
och vikt beaktas och att olägenheter för människors hälsa eller 
miljö inte uppstår. 
 

- Samfällighetsföreningen är betalningsansvarig för avfallshante-
ringen. 
 

- Samfällighetsföreningen ansvarar för uppställningsplats för, 
och skötsel av, behållare. 

Beställning görs hos kommunens avfallsorganisation. 
 

Transportvägar 

46 § Fastighetsinnehavaren ska se till att transportväg fram till den 
uppställningsplats som används vid hämtning, hålls i farbart skick.  
 
Enskild väg som utnyttjas vid hämtning av avfall under kommunalt 
ansvar ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är 
farbar vid varje hämtningstillfälle, för de hämtningsfordon som nor-
malt används i hämtningsområdet. 
 
Riktlinjer för utformning av transportväg finns i Avfall Sveriges hand-
bok för avfallsutrymmen, www.avfallsverige.se. 
 
47 § Vägen ska ha en fri höjd på minst 4,5 meter. Träd och växtlighet 
får inte inkräkta på den fria höjden eller på den fria bredden. 
 

48 § Backning måste alltid kunna ske på ett betryggande sätt och end-
ast i undantagsfall samt i samband med vändning. Backning ska sär-
skilt undvikas intill gång- och cykelbanor, lekplatser, bostadsområden, 
skolor, förskolor eller äldreboende. 
 
49 § Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren av-
lämna avfallet på plats som överenskommes med kommunens avfalls-
organisation eller anvisas enligt 40 §. 
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Hämtningsområde och hämtningsintervall 

50 § Kommunen utgör två hämtningsområden som visas på översikts-
kartan i bilaga 4. 
  
Hämtningsområde 1 utgörs av fastlandet samt Dävensö. För bo-
ende på Dävensö sker hämtning av avfall under kommunalt ansvar på 
fastlandet.  
  
Hämtningsområde 2 utgörs av övriga öar och klubbholmar. Där 
sker hämtning av avfall under kommunalt ansvar på av avfallsansvarig 
nämnd anvisade platser. 
 
51   § Avfall ska transporteras bort från fastighet så ofta att olägenhet 
för människor hälsa och miljön inte uppstår. Hämtning av avfall under 
kommunalt ansvar sker med de intervall som framgår av bilaga 3. 

Åtgärder om föreskrifter inte följs 

52 § Fastighetsinnehavare är skyldig att rätta sig efter dessa föreskrif-
ter och instruktioner från kommunens avfallsorganisation om hante-
ring av avfall under kommunalt ansvar som uppkommer inom fastig-
het, så att kommunen kan fullgöra sin bortforslingsskyldighet. 
 
53 § Om föreskrifterna inte följs, exempelvis vid felsortering, dåligt 
eller felaktigt emballerat avfall, felplacerad, överfull eller för tung be-
hållare har kommunens avfallsorganisation rätt att lämna kvar avfallet 
för att fastighetsinnehavaren ska rätta till felet eller att hämta avfallet 
på annat sätt än det ordinarie, mot särskild avgift enligt avfallstaxan. 
 
Avfallet ska efter rättelseåtgärder från fastighetsinnehavaren eller an-
nan som använder fastigheten hämtas antingen vid nästa ordinarie 
hämtningstillfälle eller efter beställning av extrahämtning mot avgift.  
 
54 § Om transportväg inte är framkomlig vid hämtningstillfället ute-
blir hämtningen. Nedan anges exempel på tillfälliga hinder och hur det 
påverkar avfallshämtningen: 

- Om vägen inte är farbar på grund av dålig väderlek, snö eller 
halka, utförs hämtning så snart som möjligt efter att väghålla-
ren snöröjt eller halkbekämpat vägen. 

- Om vägen inte är farbar på grund av hinder som fastighetsinne-
havaren råder över, kan fastighetsinnehavaren beställa extra 
hämtning mot avgift enligt kommunens avfallstaxa, när hindret 
har undanröjts. 

- Om vägen inte är farbar på grund av hinder som fastighetsinne-
havaren inte råder över, utförs hämtning så snart som möjligt 
efter att hindret är undanröjt och entreprenören har fått känne-
dom om att vägen är farbar. 
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55 § Vid upprepade tillfällen när föreskrifterna inte följs kan avfalls-
ansvarig nämnd besluta att abonnemanget ska ändras. 

Särskilt om avfall under kommunalt ansvar från verk-
samheter 

56 § Avfall under kommunalt ansvar från verksamheter ska hållas 
skilt från annat avfall. För avfall under kommunalt ansvar från verk-
samheter gäller 5–71 §§ och bilaga 1–3 om ej annat anges i dessa före-
skrifter. 

Verksamhetsavfall och annat avfall 

Uppgiftsskyldighet 

57   § Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet inom kommunen 
som ger upphov till annat avfall än avfall under kommunalt ansvar, 
ska på begäran lämna de uppgifter om arten, sammansättningen, 
mängden eller hanteringen av avfallet som behövs som underlag för 
kommunens renhållningsordning. 
 
Enligt 24 § avfallsförordningen ska den som är innehavare av en hamn 
lämna uppgift om behovet av avfallshantering enligt 23 § avfallsförord-
ningen till kommunen. Uppgifterna ska lämnas till kommunens av-
fallsorganisation. 

Undantag 

Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden 

58 § Undantag från dessa föreskrifter kan medges under förutsättning 
att särskilda skäl föreligger och att det inte medför risk för olägenhet 
för människors hälsa eller miljön. 
 
Anmälan eller ansökan om undantag från avfallsföreskrifterna hand-
läggs av tillsynsansvarig nämnd om inte annat anges i 62-71 §§. 
 
59 § Anmälan eller ansökan om eget omhändertagande av avfall, en-
ligt 62-63 §§ på den egna fastigheten ska vara skriftlig och innehålla 
uppgifter om vilka avfallsslag och de beräknade avfallsmängderna som 
avses omhändertas samt en redogörelse för på vilket sätt omhänderta-
gandet ska ske så att eventuell påverkan på miljön och människors 
hälsa kan bedömas. 
 
60 § Beviljade undantag är personliga och upphör att gälla: 

- vid ägarbyte av fastigheten 
- om avfallet inte omhändertas på det sätt som angivits 
- om förutsättningarna inte längre är uppfyllda 
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- efter tidsperiod som anges i beslut från tillsynsmyndigheten 
- om olägenheter för människors hälsa eller miljön uppstår 

Kompostering, annan återvinning eller bortskaffande av 
visst avfall under kommunalt ansvar 

61   § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten 
utan särskild anmälan. 
 
62 § Fastighetsinnehavare som själv avser att kompostera matavfall 
och liknande avfall från fastigheten på sin fastighet, ska anmäla detta 
till tillsynsansvarig nämnd. 
 
Kompostering av matavfall och liknande avfall på fastigheten ska ske i 
skadedjurssäker behållare som kan användas året runt på sådant sätt 
att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår.  
 
63 § Eget omhändertagande av avloppsfraktioner som till exempel 
kompostering av latrin, uppsamling av urin eller eget omhänderta-
gande av slam och filtermaterial får, efter ansökan till tillsynsansvarig 
nämnd, ske i särskild därför avsedd anläggning på fastigheten. Om-
händertagandet ska ske på sådant sätt att näringsämnen kan tillgodo-
göras samt att olägenhet för människors hälsa eller miljön, eller nä-
ringsläckage, inte uppstår. 
 
Ansökan ska innehålla en komplett beskrivning av anläggningen. 
 
64 § Installation av matavfallskvarnar kopplade till det kommunala 
avloppsnätet eller till tank för mat- och fettavfall kräver skriftligt med-
givande av avfallsansvarig nämnd. 

 

Matavfallshantering med matavfallskvarn kopplat till små avloppsan-
läggningar regleras av tillsynsansvarig nämnd. 
 

Undantag från krav på utsortering av matavfall 

65 § Fastighetsinnehavare som av byggnadstekniska eller andra skäl 
inte kan införa sortering av matavfall i separat behållare eller fack, kan 
efter ansökan om undantag till avfallsansvarig nämnd beviljas att 
lämna restavfall utan att sortera ut matavfall. Undantaget gäller för en 
period om längst två år från det datum beslut är taget. 
 

Undantag för gemensamma behållare och gemensamhets-
lösning 

66 § Denna paragraf gäller fastighetsinnehavare som inte kan an-
vända gemensamma behållare eller gemensamhetslösning enligt 44 § 
eller 45 §.  
 
Fastighetsinnehavare, med närliggande fastigheter, kan efter ansökan 
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till avfallsansvarig nämnd medges rätt att använda gemensamhetslös-
ning med gemensamma avfallsbehållare under förutsättning att:  
 

- Kraven om fyllnadsgrad och vikt i de här föreskrifterna uppfylls. 
- En av fastighetsinnehavarna förbinder sig att ansvara för upp-

ställningsplatsen för behållarna. 

 
Ansökan ska undertecknas av samtliga fastighetsinnehavare och läm-
nas till den avfallsansvariga nämnden. 
 

Utsträckt hämtningsintervall 

67 § För små avloppsanläggningar kan fastighetsinnehavare, efter an-
sökan till tillsynsansvarig nämnd medges utsträckt hämtningsintervall 
för avfall från anläggningen. Förlängt intervall kan medges under för-
utsättning att nämnden utifrån ansökan med uppgifter om anlägg-
ningens belastning och beskaffenhet kan bedöma att hämtning inte be-
höver utföras med ordinarie intervall, utan risk för olägenhet för män-
niskors hälsa eller miljön. Det är fastighetsinnehavarens ansvar att 
hämtning anpassas till anläggningens behov. 
 
Ansökan ska vara nämnden tillhanda minst 2 månader innan förlängt 
hämtningsintervall kan börja gälla. 
 
Medgivandet gäller i högst 5 år, därefter måste en ny ansökan lämnas 
in. 
 
68 § För fettavskiljare och tank för mat- och fettavfall, kan fastighets-
innehavare, efter ansökan till avfallsansvarig nämnd medges utsträckt 
hämtningsintervall för avfall från anläggningen. Förlängt intervall kan 
medges under förutsättning att det utifrån ansökan med uppgifter om 
anläggningens belastning och beskaffenhet kan bedömas att hämtning 
inte behöver utföras med ordinarie intervall, utan risk för olägenhet 
för människors hälsa eller miljön och utan risk för att hämtning för-
svåras eller att tekniska problem på avloppsnätet uppstår. Det är fas-
tighetsinnehavarens ansvar att hämtning anpassas till anläggningens 
behov. 
 
Ansökan ska vara avfallsansvarig nämnd tillhanda minst 2 månader 
innan förlängt hämtningsintervall kan börja gälla. 
 
Medgivandet gäller i högst 5 år, därefter måste en ny ansökan lämnas 
in. 

Uppehåll i hämtning 

Mat- och restavfall samt förpackningar  
69 § Uppehåll i tömning av fyrfackskärl eller andra behållare för mat- 
och restavfall kan medges efter ansökan till avfallsansvarig nämnd. 
Ansökan ska ha inkommit senast en månad före den avsedda uppe-
hållsperiodens startdatum. Uppehåll i hämtning kan medges för högst 
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5 år i taget. Medgivande till uppehåll i hämtning innebär inte befrielse 
från debitering av grundavgift i enlighet med fastställd avfallstaxa. 
 
Uppehåll i hämtning från permanentbostad kan efter ansökan medges 
fastighetsinnehavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under 
en sammanhängande tid om minst sex månader. 
 
Uppehåll i hämtning från fritidsbostad kan medges fastighetsinneha-
vare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under hela hämtnings-
säsongen. 
 
Uppehåll i hämtning från verksamhet kan medges om verksamhet inte 

kommer att bedrivas under en sammanhängande tid om minst en må-

nad. 

 
Slam och fosforfiltermaterial 
70 § Uppehåll i hämtning av slam eller fosforfiltermaterial från små 
avloppsanläggningar kan medges efter ansökan till avfallsansvarig 
nämnd. Ansökan ska ha inkommit senast 2 månader före den avsedda 
uppehållsperiodens startdatum. Uppehåll i hämtning kan medges för 
högst 5 år i taget.  
 
Uppehåll kan tillåtas under förutsättning att fastigheten inte kommer 
nyttjas under en sammanhängande period av minst tolv månader. 
 
En förutsättning för uppehåll är att fastigheten inte har använts sedan 
förra tömningen eller att tömning sker innan uppehållet inleds för att 
det inte ska finnas avfall i anläggningen när uppehållet börjar gälla. 

Eget omhändertagande och befrielse från skyldigheten att 
överlämna avfall under kommunalt ansvar till kommunen 

71  § Kommunen får efter ansökan till den tillsynsansvariga nämnden, 
om det finns särskilda skäl, medge dispens för fastighetsinnehavare 
från förbudet i 15 kap. 24 § 1 st. miljöbalken om den som ska hantera 
avfallet med stöd av dispensen kan göra det på ett hälso- och miljö-
mässigt godtagbart sätt. 
 
Ansökan ska innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som avses. Om 
ansökan omfattar allt avfall som uppstår på fastigheten får fastighets-
innehavaren inte använda kommunens kretsloppscentral eller andra 
avfallstjänster under tiden som undantaget gäller. 

Ikraftträdande 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 2023-03-01 då avfallsföreskrifter 
för Upplands-Bro kommun beslutade av Kommunfullmäktige 2020-
06-10 § 78 upphör att gälla. Beslut om undantag enligt tidigare före-
skrifter gäller tills vidare om inte annat anges i beslut eller tills förut-
sättningarna förändras. 
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Bilaga 1 Definitioner 
 
Med kommunalt avfall avses detsamma som i 15 kap. 3 § miljöbal-
ken, det vill säga avfall som kommer från hushåll och sådant avfall 
från andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från 
hushåll, med undantag för vad som anges i 15 kap. 3 § 1–6 punkterna. 
I kommunalt avfall ingår till exempel mat- och restavfall, grovavfall 
och farligt avfall från hushåll och liknande avfall från verksamheter. 
Dessa föreskrifter avser inte avfall som finansieras med skattemedel, 
till exempel avfall från gaturenhållning. 
 
Med avfall under kommunalt ansvar avses sådant avfall som 
kommunen ansvarar enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, det vill säga kom-
munalt avfall från hushåll och sådant avfall från andra källor som till 
sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll, avloppsfrakt-
ioner och filtermaterial från enskilda avloppsanläggningar, som är di-
mensionerade för högst 25 personekvivalenter, latrin från torrtoaletter 
och jämförliga lösningar och bygg- och rivningsavfall som inte produ-
cerats i en yrkesmässig verksamhet.  
 
Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller 
den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska an-
ses som fastighetsägare, till exempel tomträttsinnehavare och samfäl-
lighetsförening. 
 
Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av be-
greppet fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet. 
 
Med den avfallsansvariga nämnden avses kommunens Tekniska 
nämnd. 
 

Med den tillsynsansvariga nämnden avses kommunens Bygg- och 
miljönämnd. 
 
Med kommunens avfallsorganisation avses Samhällsbyggnads-
kontoret som kommunen har gett i uppdrag att sköta det kommunala 
avfallsansvaret. 
 
Med entreprenör avses den eller dem som kommunen anlitar för 

hantering av avfall under kommunalt ansvar.  

 
Med behållare avses kärl, container, bottentömmande behållare ovan 
eller under mark, säck, latrinbehållare, fettavskiljare eller annan an-
ordning för uppsamling av avfall under kommunalt ansvar. 
 
Med gemensamhetslösning avses en eller flera behållare som om-
fattar större volym än ett normalt abonnemang för en- och tvåbostads-
hus och som används av avfallslämnare för flera fastigheter.  
 
Med små avloppsanläggningar avses sluten tank, slamavskiljare, 
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fosforfälla, minireningsverk och andra motsvarande anläggningar som 
ger upphov till avfall under kommunalt ansvar. Oljeavskiljare, fettav-
skiljare och latrinkärl innefattas inte i detta begrepp. 
  
Med tank för mat- och fettavfall avses anläggning för hantering av 

kvarnat matavfall. Det kan vara en sluten tank för uppsamling av kvar-

nat matavfall eller en kombitank, en särskild anläggning för avskilj-

ning av mat- och fettavfall från avloppsvatten.  
 
Med kretsloppscentral (KLC) eller återvinningscentral (ÅVC) avses 
en bemannad plats där hushåll får lämna grovavfall, trädgårdsavfall, 
el-avfall, farligt avfall och bygg- och rivningsavfall som omfattas av 
kommunalt ansvar. Avfallslämnaren sorterar själv avfallet i olika be-
hållare, enligt instruktioner på plats. Restavfall och matavfall får inte 
lämnas på KLC. Verksamheter får lämna grovavfall och små mängder 
bygg- och rivningsavfall mot avgift.  
 

För definitioner av andra termer och begrepp som används i dessa fö-
reskrifter hänvisas till 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen.  
 
Ytterligare definitioner och information om avfallshantering finns i 
kommunens avfallsplan och på kommunens hemsida. 
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Bilaga 2 Anvisningar om sortering, emballering och överlämning 
 

Krav på sortering 
Fastighetsinnehavare ska sortera ut avfallsslag enligt tabellen nedan och hålla det skilt från varandra. Hur avfallet ska emballeras 
och var det ska lämnas framgår i tabellen. 
 
Avfallsslag Beskrivning Krav på emballering Instruktion för  

lämning/hämtning 

Bygg- och riv-
ningsavfall  
från privatperson 
som själv gjort om- 
eller nybyggnat-
ioner på sin fastig-
het utan att anlita 
yrkesmässig hjälp, 
till exempel hant-
verkare 

Med bygg- och rivningsavfall 
avses avfall som uppkommer 
vid bygg- och anläggningsverk-
samhet, vid rivnings- och reno-
veringsarbeten samt jord- och 
schaktmassor.  

 
Bygg- och rivningsavfall som 
inte producerats i en yrkes-
mässig verksamhet omfattas av 
kommunalt ansvar enligt 15 
kap. 20 § miljöbalken. 

Bygg- och rivningsavfall ska nor-
malt lämnas utan att emballeras. 

Privatperson får själv transportera bygg- och riv-
ningsavfallet till återvinningscentralen i kommu-
nen, när mängden avfall inte överskrider vad som 
kan transporteras med personbil och släpvagn. 
Vissa typer av avfall tas inte emot vid återvinnings-
centralen utan hänvisas till annan mottagare. Det 
gäller för till exempel asbest och stubbar. 
 
Fastighetsinnehavare får beställa hämtning av 
bygg- och rivningsavfall av någon av de entrepre-
nörer som kommunen har godkänt. 
 
Bygg- och rivningsavfall ska sorteras i minst frakt-
ionerna trä, mineral (som består av betong, tegel, 
klinker, keramik eller sten), metall, glas, plast och 
gips och i övrigt enligt anvisningar från kommu-
nens avfallsorganisation. 

 
Farligt avfall ska sorteras ut från bygg- och riv-
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Avfallsslag Beskrivning Krav på emballering Instruktion för  
lämning/hämtning 
ningsavfall och lämnas som farligt avfall. Förpack-
ningar ska sorteras ut och lämnas som förpack-
ning. 

Elavfall Med elavfall avses apparater 
med sladd och/eller batterier, 
det vill säga detsamma som i 13 
§ förordningen (2014:1075) om 
producentansvar för elutrust-
ning. 
 

Elavfall ska alltid sorteras bort och 
hållas skiljt från annat avfall, till 
exempel restavfall eller grovavfall. 

El- och elektronikavfall och små batterier kan 
lämnas till kommunens kretsloppscentral, till 
mobil insamling, i batteriholk eller i Samlaren 
som finns i Kommunhusen.   
 
Hämtning från fastighet kan göras efter beställ-
ning. 
 
Fastighetsinnehavare med flerbostadshus kan be-
ställa abonnemang med hämtning av elavfall en 
gång per månad från hämtningsplats som ordnas 
av fastighetsinnehavaren enligt kommunens an-
visningar. 

 
Farligt avfall Med farligt avfall avses ett 

ämne eller föremål som är av-
fall och som är markerat med * 
i bilaga 4 till avfallsförord-
ningen, till exempel kemikalier, 
målarfärger, spillolja, lösnings-
medel, asbest och bekämp-
ningsmedel. 

Farligt avfall ska vara tydligt 
märkt med uppgift om innehåll el-
ler lämnas i uppmärkt behållare. 
Olika typer av farligt avfall får inte 
blandas inom samma kolli eller i 
samma flaska. 
 

Farligt avfall lämnas till kommunens kretslopps-
central eller till mobil insamling.  
 
Fastighetsinnehavare kan beställa hämtning från 
fastigheten vid fyra tillfällen per år mot avgift. 
Kommunens avfallsorganisation meddelar hämt-
ningsschema. 
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Avfallsslag Beskrivning Krav på emballering Instruktion för  
lämning/hämtning 

Förpackningar  Förpackningar är en produkt 
tillverkad för att skydda, han-
tera, leverera och presentera en 
vara. Förpackningar som avses 
här är gjorda av papp, papper, 
kartong, wellpapp, hård- och 
mjukplast, glas, metall eller 
aluminium. 
 
 

Varje materialslag ska sorteras ut 
för sig. Avfallet som lämnas i be-
hållare eller i avsett fack får inte 
packas så hårt att det blir svårt att 
tömma.  
 
Förpackningar ska läggas löst i be-
hållare eller fack. Förpackningar 
av plast får packas i plastpåse. 
 

Enligt 3 kap. 4-4f §§ avfallsförordningen ska alla 
avfallslämnare sortera ut förpackningar och lämna 
till återvinning.  
 
Förpackningar som läggs i behållare vid fastig-
heten ska läggas i avsett fack eller behållare, enligt 
anvisning från den som tillhandahåller insam-
lingssystemet. 
 
Större förpackningar eller om förpackningar av 
annat skäl inte kan lämnas i behållare nära fastig-
heten ska detta lämnas vid återvinningsstation el-
ler annan plats som producentorganisation eller 
kommunen tillhandahåller. 
 
Sortering av förpackningar och returpapper är ob-
ligatorisk i fastigheter där kommunen driver verk-
samhet.  
 

Förbrukade 
sprutor och ka-
nyler 

 Förbrukade sprutor och kanyler 
ska läggas i särskilda behållare 
som tillhandahålls av apotek.  
 

Lämnas till apotek 

Grovavfall Med grovavfall avses avfall un-
der kommunalt ansvar som är 
så tungt eller skrymmande eller 
har egenskaper som gör att det 

Grovavfall ska förses med märk-
ning som klargör att det är fråga 
om grovavfall. 
 

Grovavfall lämnas på kretsloppscentral eller häm-
tas sorterat vid fastigheten efter beställning.  
 
Grovavfall för separat borttransport ska lämnas 
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Avfallsslag Beskrivning Krav på emballering Instruktion för  
lämning/hämtning 

inte är lämpligt att samla in till-
sammans med restavfall och 
som inte utgörs av bygg- och 
rivningsavfall. 

 enligt anvisningar från kommunens avfallsorgani-
sation. Avfallet som ska hämtas från fastigheten 
ska kunna hanteras av en person och får väga max 
15 kg per kolli (gäller inte vitvaror avsedda för hus-
hållsbruk). 
 
I flerbostadshus ska fastighetsinnehavaren anvisa 
de boende lämplig uppsamlingsplats för grovavfall 
inom eller i anslutning till fastigheten. Fastighets-
innehavare av flerbostadshus kan beställa abonne-
mang med schemalagd hämtning av grovavfall i 
kärl eller containrar av olika storlekar.  
 

Latrin Blandning av urin och fekalier 
från människor. I behållare får 
bara läggas latrin och toalett-
papper. 

Latrin ska samlas upp i täta behål-
lare. 
Latrinkärl får maximalt väga 15 
kg.  

Latrin får komposteras på den egna fastigheten ef-
ter ansökan enligt 63 §. 
 
Hämtning från fastigheten kan beställas. 
 

Matavfall Med matavfall avses allt biolo-
giskt nedbrytbart avfall som ut-
görs av avfall under kommunalt 
ansvar och som uppstår i livs-
medelshantering. Det är avfall 
från hushåll, restauranger, 
storkök och liknande.   
 

Matavfall från hushåll och verk-
samheter ska läggas i matavfalls-
påsar som tillhandahålls eller god-
känts av kommunens avfallsorga-
nisation. Påsen ska vara väl förslu-
ten så att avfallet inte kan spridas. 

Påse med matavfall läggs i behållare eller fack av-
sett för matavfall. 
Det är även möjligt att kompostera matavfall på 
den egna fastigheten. Kompostering av matavfall 

ska anmälas enligt 62 §.  
Hämtningsområde 2 är undantaget från insamling 
av matavfall. 
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Avfallsslag Beskrivning Krav på emballering Instruktion för  
lämning/hämtning 

Matfett, flytande 
 

Med flytande matfett avses till 
exempel frityroljor och annat 
flytande fett som används i 
samband med matlagning, när 
den mängd som ska kastas är 
mer än vad som kan torkas upp 
med hushållspapper. 

 

Flytande matfett samlas i genom-
skinlig, uppmärkt behållare med 
tättslutande lock, till exempel 
PET-flaska eller dunk. 

Behållaren kan lämnas på kretsloppscentral. 
 
Från hushåll får sådan behållare med maximalt en 
liter olja lämnas i restavfall. 

Blandat mat- 
och restavfall 
 

Med blandat mat- och restavfall 
avses restavfall som innehåller 
matavfall. För definition av 
restavfall, se nedan. 

Avfallet ska läggas i påse eller pa-
ket av lämpligt material och stor-
lek. Det paketerade avfallet ska 
vara väl förslutet så att avfallet 
inte kan spridas.  
 
Matavfall får endast läggas till-
sammans med restavfall om fas-
tigheten ligger inom hämtnings-
område 2 eller om fastighetsinne-
havaren har tecknat abonnemang 
för blandat mat- och restavfall.  

 

Fastighetsinnehavaren som har tecknat abonne-
mang för blandat mat- och restavfall får lägga 
matavfall tillsammans med restavfall. 
 
Fastighetsinnehavare på öar i hämtningsområde 2 
ska lämna blandat mat- och restavfall i säck, på 
plats som anvisas av kommunen. 
 
Blandat mat- och restavfall får inte lämnas på 
kretsloppscentral eller återvinningsstation. 

Restavfall Med restavfall avses det avfall 
som återstår när förpackningar, 
matavfall, farligt avfall, tid-
ningar/returpapper, el-avfall 
och annat avfall som omfattas 

Restavfall ska läggas i påse eller 
paket av lämpligt material och 
storlek. Det paketerade avfallet 
ska vara väl förslutet så att avfallet 
inte kan spridas.  
 

Restavfallet ska hållas skilt från material som kan 
återanvändas eller återvinnas. 
 
Restavfall lämnas i behållaren för restavfall eller i 
facket för restavfall i ett flerfackskärl. Avfallet 
hämtas och borttransporteras genom kommunens 
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Avfallsslag Beskrivning Krav på emballering Instruktion för  
lämning/hämtning 

av producentansvar, har sorte-
rats ut. Exempel på restavfall är 
diskborstar, trasiga leksaker, 
blöjor, utslitna skor eller 
dammsugarpåsar.  
 
Nedan anges några avfallsslag 
som får lämnas tillsammans 
med restavfall efter särskild 
emballering. 
 

försorg.  
 
Restavfall får inte lämnas på kretsloppscentral el-
ler återvinningsstation. 

 Döda sällskapsdjur Små sällskapsdjur och mindre 
mängder avfall från husbehovsjakt 
kan lämnas i behållare för restav-
fall om det är väl förpackat och 
ingen misstanke om smitta före-
kommer.  
 

Små sällskapsdjur får lämnas i behållare för 
restavfall. Större sällskapsdjur ska lämnas till vete-
rinär, särskild djurkremeringsanläggning eller an-
nan godkänd verksamhet för kremering. 
 
Mindre sällskapsdjur kan även grävas ner på den 
egna fastigheten, förutsatt att graven är så djup att 
djur hindras från att gräva upp kroppen, att ingen 
misstanke om smitta föreligger samt att det kan 
ske utan risk för olägenhet för människors hälsa 
eller miljön. Gällande föreskrifter från Jordbruks-
verket ska beaktas. 
 

 Askor, dammande avfall 
och dylikt 

Askor, dammande avfall och dylikt 
ska hanteras och emballeras på så-

Lämnas väl förpackat i behållare för restavfall. 
 
Glödande avfall får inte lämnas till kommunens 
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Avfallsslag Beskrivning Krav på emballering Instruktion för  
lämning/hämtning 

dant sätt att avfallet inte kan för-
orsaka störningar i omgivningen, 
till exempel genom att damma. 
 

avfallshantering. Aska och dylikt ska släckas, så att 
det inte fattar eld, och sedan emballeras ordentligt. 
 

 Stickande och skärande av-
fall, till exempel kasserade 
köksknivar, trasigt glas och 
porslin 
 

Ska förpackas i ett skyddande 
hölje så att ingen kan skadas 

Lämnas väl förpackat i behållare för restavfall. 

Tidningar/ 
returpapper 

Returpapper är tidningar, tid-
skrifter, direktreklam, kataloger 
och liknande produkter av pap-
per. Kuvert är inte returpapper 
bland annat eftersom klistret på 
kuvert är ett problem vid åter-
vinningen. 

Tidningar/returpapper ska läggas 
löst i behållare eller fack. Behål-
lare eller fack får inte fyllas så 
mycket att det blir för tungt. 

Tidningar/returpapper som läggs i behållare vid 
fastigheten ska läggas i avsett fack eller behållare, 
enligt anvisning från den som tillhandahåller in-
samlingssystemet. 
 
Om tidningar/returpapper inte kan lämnas i be-
hållare nära fastigheten ska detta lämnas vid åter-
vinningsstation eller annan plats som kommunen 
tillhandahåller. 
 
Enligt 3 kap. 3 § avfallsförordningen ska alla av-
fallslämnare sortera ut tidningar/returpapper och 
lämna till återvinning. 
 

Trädgårdsavfall Med trädgårdsavfall avses  
biologiskt avfall som uppstår i 
hushåll vid normalt nyttjande 

För abonnemang med hämtning 
av trädgårdsavfall i kärl, ska avfal-
let läggas löst i kärlet och inte 

Lämnas löst på kretsloppscentral enligt instrukt-
ioner från kommunens avfallsorganisation.  
 
Fastighetsinnehavare, i hämtningsområde 1, kan 
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Avfallsslag Beskrivning Krav på emballering Instruktion för  
lämning/hämtning 

av trädgård vid bostadsfastig-
heter. 

packas så hårt att tömningen för-
svåras.  
 
Vid kretsloppscentral ska avfallet 
lämnas oemballerat. 

beställa abonnemang med schemalagd hämtning 
av trädgårdsavfall i kärl.  
Julgranar hämtas enligt särskild anvisning. 
 
Invasiva arter får inte blandas med annat träd-
gårdsavfall. Sådant avfall ska hanteras enligt an-
visningar från kommunens avfallsorganisation. 
 

Övrigt avfall 
som omfattas av 
producentan-
svar* 
 

Till exempel däck och läkeme-
del. 

 Det ska sorteras, emballeras och lämnas enligt 
mottagarens instruktioner. 

 
 



10 Revidering av avfallsföreskrifter - KS 22/0749-2 Revidering av avfallsföreskrifter : 1. Förslag till nya avfallsföreskrifter

AVFALLSFÖRESKRIFTER  4 november 2022 
 

28 (32) 

Bilaga 3 Hämtningsintervall  
I tabellerna nedan presenteras hämtningsintervall och hämtningspe-
riod för avfall från respektive kundgrupp. 
 

Tabell 1  Hämtningsintervall för en- och tvåbostadshus eller fri-
tidshus. Gäller fastighetsinnehavare som har eget 
abonnemang eller som delar ett abonnemang i hämt-
ningsområde 1. 

Avfallsslag Behållare  Hämtningsintervall 
för en- och tvåbo-
stadshus samt fri-
tidshus1 

Förpackningar, 
tidningar/returpapper, matavfall och 
restavfall 

Fyrfackskärl 12 Varannan vecka 

Förpackningar Fyrfackskärl 2 Var fjärde vecka 

Restavfall  Extrakärl, 
enfackskärl, 190 
liter 

Varannan vecka 

Blandat mat- och restavfall Enfackskärl, 190 
liter 

Varannan vecka 

Grovavfall Styckvis/kolli Efter beställning 

Elavfall  Efter beställning 

Trädgårdsavfall 370 liter kärl Med abonnemang: 
Varannan vecka under 
vecka 17 till 44. 

Julgranar Styckvis En gång efter jul från 
gemensamma 
uppsamlingsplatser 

Farligt avfall  Efter beställning  

Latrin Latrinkärl En gång per månad efter 
beställning under vecka 
16 till 41. Övrig tid efter 
beställning av extra 
hämtning.3 

 
1. Hämtning från fritidshus sker under perioden vecka 16 till vecka 41. 
2. Fyrfackskärl 1 kan hämtas var fjärde vecka om matavfall komposteras 

och anmälan har gjorts enligt § 62. 
3. Schemalagd hämtning av latrinbehållare sker en gång per månad under 

perioden vecka 16 till vecka 41, efter beställning senast en vecka före 
hämtningsveckan. Övrig tid sker hämtning efter särskild beställning. 
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Tabell 2  Hämtningsintervall för hushållsavfall från öarna Gräs-
holmen och Alholmen samt klubbholmar med säck-
hämtning, hämtningsområde 2. 

Avfallsslag Behållare  Hämtningsintervall  

Blandat mat- och restavfall Säck 160 liter Enligt schema, 14 gånger 
under perioden från maj 
till november 

 

Grovavfall Container  Efter beställning 

 

Elavfall Container  Efter beställning 

 

Farligt avfall Container  Efter beställning  
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Tabell 3  Hämtningsintervall för flerbostadshus, verksamheter 
och gemensamhetslösningar för en- och tvåbostads-
hus eller fritidshus 

Avfallsslag och 
behållare 

Ordinarie hämtning Hämtning ska 
ske minst 

Hämtning 
sker som 
oftast 

Restavfall    

Kärl En gång per vecka Var fjärde vecka för 
verksamheter 

Varannan vecka för 
flerbostadshus 

Tre gånger per 
vecka 

Container En gång per vecka Var fjärde vecka för 
verksamheter 

En gång per vecka 
för flerbostadshus 

Tre gånger per 
vecka 

Krantömda 
behållare 

En gång per vecka Var fjärde vecka Två gånger per 
vecka 

Matavfall    

Kärl Ska normalt hämtas med 
samma 
hämtningsintervall som 
för restavfall  

Varannan 
vecka 

Tre gånger 
per vecka 

Krantömda 
behållare 

Varannan vecka Varannan vecka En gång per 
vecka 

Grovavfall    

Kärl eller 
container 

Styckvis/kolli 

Med abonnemang: en 
gång per vecka 

Enstaka hämtning: efter 
beställning 

Med abonnemang: 
en gång per kvartal  

 

Med 
abonnemang:  
2 gånger per 
vecka  

Elavfall    

Kärl eller annan 
behållare 

Styckvis/kolli 

Med abonnemang: var 
fjärde vecka  

Enstaka hämtning: efter 
beställning 

  

 
Säsongshämtning förekommer för verksamheter och gemensamhetslöningar. 
Sommarsäsong är från och med vecka 16 till vecka 41. Vintersäsong är från 
vecka 49 till och med vecka 14. 
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Tabell 4  Hämtningsintervall slam- och fettavfall samt fosforfil-
termaterial. 

Avfallsslag Anläggning  Hämtningsintervall  

Slam Slamavskiljare med 
ansluten WC 

Minst en gång per år 

 Slutna tankar och 
urintankar 

 

Minst en gång per år 

 Slamavskiljare med anslutet 
bad-, disk- och 
tvättavloppsvatten (BDT) 

 

Minst vartannat år 

 Minireningsverk  En gång per år eller enligt 
tillverkarens rekommendation 

 

Filtermaterial Fosforfällor och andra 
jämförbara anordningar 

Enligt tillverkarens 
rekommendation 

 

Fettavfall Fettavskiljare Minst en gång varannan månad 
under den period som 
verksamheten är i drift. För 
säsongsverksamhet ska 
sluttömning även ske när 
verksamheten stänger. 
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Bilaga 4 Hämtningsområden 
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Bilaga 2 Anvisningar om sortering, emballering och överlämning 
Bilaga 3 Hämtningsintervall 
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AVFALLSFÖRESKRIFTER FÖR UPPLANDS-BRO KOMMUN 

Bemyndigande 

1 § Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken (1998:808) och 9 

kap. 1-2 §§ avfallsförordningen (2020:614) 74-75 §§ avfallsförord-
ningen (2011:927) meddelar kommunfullmäktige dessa avfallsföre-
skrifter för Upplands-Bro kommun.  

Inledande bestämmelser 

Kommunens ansvar för avfallshantering, tillsyn och inform-
ation 

2 § Den avfallsansvariga nämnden har verksamhetsansvar, enligt 15 
kap 20 § Miljöbalken, för hanteringen av avfall under kommunalt an-
svar hushållsavfall i kommunen, med särskilt ansvar för att avfall un-
der kommunalt ansvar hushållsavfall som utgörs av farligt avfall sam-
las in och transporteras till en behandlingsanläggning. Hantering av 
det avfall som omfattas av kommunens kommunalt ansvar utförs av 
kommunens avfallsorganisation och upphandlade entreprenörer. 
 
3 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och 
enligt föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken utförs av den 
tillsynsansvariga nämnden. 
 
4 § Kommunens avfallsorganisation informerar hushållen om krav 
och hantering avseende förpackningar, tidningar/returpapper och 
elavfall i enlighet med gällande producentansvar.  
 

Fastighetsinnehavares och nyttjanderättshavares ansvar 

5 § Fastighetsinnehavare är ansvarig gentemot kommunen för hante-
ring av avfall som uppkommer eller av andra skäl förekommer inom 
fastigheten och för att dessa föreskrifter följs.  
 
Vad som stadgas i dessa föreskrifter gällande fastighetsinnehavares 
ansvar ska i samma utsträckning gälla nyttjanderättshavare. 
 
6 § Ändring av ägandeförhållanden eller annan ändring som berör av-
fallshanteringen ska utan dröjsmål anmälas till kommunens avfallsor-
ganisation.  

 
7 § Fastighetsinnehavare är skyldig att i behövlig omfattning infor-
mera den eller dem som bor på eller är verksamma inom fastigheten 
om gällande regler för avfallshantering. 
 
8 § Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och 
bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens försorg och i 
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enlighet med avfallstaxa som kommunen har antagit med stöd av 27 
kap. 4 § miljöbalken. 

Sortering, emballering och överlämning av hushålls-
avfallavfall under kommunalt ansvar 

Sortering av avfall 

9 § Fastighetsinnehavare ska sortera ut avfallsslag enligt bilaga 2 
och hålla det skilt från annat hushållsavfall. 
 
10  § Fastighetsinnehavare ska säkerhetsställa möjligheter att sortera 
ut och hålla åtskilda de avfallsfraktioner som ska sorteras ut enligt  
bilaga 2.  
 
11 § Verksamheter, där det inte uppstår matavfall och där mängden 
restavfall ryms inom abonnemanget 140 liters kärl, undantas från krav 
på att lämna matavfall i separat behållare utan krav på ansökan om 
undantag.   
 
I sådan livsmedelsanläggning som avses i livsmedelslagen och där livs-
medel tillhandahålls konsumenter, kunder, elever, patienter eller lik-
nande, ska matavfall alltid sorteras ut. 
 

Emballering och vikt 

12 § Fastighetsinnehavare samt hushåll och verksamheter har an-
svar för att emballera och överlämna avfall enligt bilaga 2. Avfall 
ska vara väl emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem eller olägen-
het för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. 
 
13 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall 
för vilket behållaren och utrymmet är avsedd.  
 
Behållare får inte fyllas mer än att den kan stängas helt. Den får inte 
heller vara så tung att det kan bli svårigheter att flytta den eller att ar-
betsmiljökrav inte kan tillgodoses. Mer information om dragmot-
stånd och maxvikter för behållare ges av kommunens avfallsorgani-
sation. 
 
Avfall som samlas in i behållare får inte packas så hårt att det blir 
svårt att tömma den. 
 
14 § Fastighetsinnehavare med en- och tvåbostadshus eller fritidshus 
med egna abonnemang och som tillfälligt har för mycket restavfall kan 
använda extra säck, mot avgift, och efter beställning. Säcken ställs ut 
bredvid ordinarie behållare. Hämtning sker i samband med nästkom-
mande ordinarie hämtningstillfälle. 
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Fastighetsinnehavare med flerbostadshus, gemensamhetslösning el-
ler verksamhet och som tillfälligt har för mycket restavfall kan be-
ställa extra tömning av ordinarie behållare, mot avgift. 
 

Skyldighet att överlämna hushållsavfall under kommunalt 
ansvar 

15 § Hushållsavfall Avfall under kommunens kommunalt ansvar ska 
lämnas till kommunens insamlingssystem om inte annat sägs i dessa 
föreskrifter. 
 
Utsorterade avfallsslag hämtas vid fastigheten, vid överenskommen el-
ler anvisad plats enligt § 40 eller lämnas på plats som anvisas i  
bilaga 2.  
 
Det utsorterade avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för 
människors hälsa och miljön inte uppstår. Hämtningsintervallet, stor-
lek och antal behållare ska motsvara behovet av borttransport av hus-
hållsavfall från fastigheten.  

Anskaffande, ägande och skötsel av behållare, anord-
ning och anläggning 

Anskaffande och ägande 

16  § I kommunen får endast de behållare användas som anges i avfall-
staxan och som kan tömmas med de insamlingsfordon som används i 
kommunens insamlingssystem.  
 
17  § Fastighetsinnehavaren ska beställa de behållare, enligt 16 §, och 
det hämtningsintervall, enligt 0 §, som motsvarar fastighetens behov, i 
sådan utsträckning att bestämmelser om sortering, fyllnadsgrad och 
vikt följs.  
 

Om avfallsmängden som uppstår på fastigheten inte ryms i behållare 
med befintligt abonnemang får avfallsansvarig nämnd besluta om änd-
ringar av antal behållare, storlek på behållare eller intervall för hämt-
ning.  
 
18  § Kärl och andra behållare som tillhandahålls av kommunens av-
fallsorganisation ägs också av kommunen. Övriga behållare anskaffas 
och ägs av fastighetsinnehavaren eller av entreprenören.  
 
Små avloppsanläggningar, fettavskiljare samt tank för mat- och fettav-
fall anskaffas, ägs och installeras av fastighetsinnehavaren. Avfalls-
kvarn för matavfall måste kombineras med tank för uppsamling av 
kvarnat matavfall eller med anläggning för avskiljning av mat- och 
fettavfall från avloppsvatten.   
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Underjordsbehållare, sopsugsanläggning samt andra behållare och an-
ordningar för avfallshantering ska godkännas av kommunens avfalls-
organisation innan installation. Fastighetsinnehavare ansvarar för och 
bekostar sådana installationer. 
 

Skötsel och tillsyn 

19 § Behållare, anläggningar, anordningar och utrymmen för avfallshante-

ring ska underhållas och ges regelbunden service. Det är viktigt för att:  

• Bibehålla god funktion 

• Uppfylla krav på god arbetsmiljö och för att  

• Minimera risken för skada eller olycksfall  

• Undvika buller, lukt och skadedjur  

• Behållaren eller anläggningen ska hålla den tänkta livslängden 
 
20 § Fastighetsinnehavaren ansvarar för, och bekostar, underhåll och 
service för anläggningar, anordningar och utrymmen för avfallshante-
ringen inom fastigheten.  
 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för underhåll och service av alla be-
hållare som fastighetsinnehavaren själv äger, eller hyr från annan än 
kommunens avfallsorganisation. 
 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för att anläggningar för små avlopp, 
fettavskiljare och tankar för mat- och fettavfall, sköts och att åtgärder 
vidtas, så att anläggningen uppfyller kraven på funktion och säkerhet. 
Fettavskiljare ska ha en skötselrutin och tömningar ska journalföras. 
Dokumentationen ska kunna visas upp vid tillsynsbesök för kommu-
nens tillsynsmyndighet.  
 
21 § Fastighetsinnehavaren är ansvarig för rengöring, åtgärder vid 
nedskräpning och tillsyn av samtliga behållare i avfallsutrymmen, eller 
vid annan plats där behållare som hör till fastigheten står. Missköts 
rengöringen, och fastighetsinnehavaren inte heller rengör efter att ha 
fått en uppmaning, får kommunens avfallsorganisation rengöra behål-
laren. Det sker på fastighetsinnehavarens bekostnad till självkostnads-
pris eller en avgift som bestäms av avfallstaxan. 
 
22 § När kommunens avfallsorganisation ska utföra underhåll eller 
byte av behållare ska dessa vara tillgängliga. 

 

23 § På behållare som är märkta för identifiering, får markeringarna el-
ler utrustning för elektronisk avläsning inte tas bort, förstöras eller gö-
ras oläsliga. 

Ny- och ombyggnation, installation och anläggande 

Planering 

24 § Vid ny- och ombyggnation ska bygglovshandläggare, kommunens 
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tillsynsmyndighet och kommunens avfallsorganisation kontaktas tidigt 
i planeringsskedet för samråd om placering och utformning.  
 
Det är särskilt viktigt vid ny- och ombyggnation av, eller som påverkar: 

• Avfallsutrymme, miljöhus och liknande 

• Behållare som ska tömmas med kran, till exempel underjords-
behållare  

• Gemensam avfallslösning för flera fastigheter 

• Små avloppsanläggningar, fettavskiljare, tank för mat- och fett-
avfall, eller dylikt 
 

 
I det fall det berör det kommunala avloppsnätet ska också VA-organi-
sationen underrättas. 
 
Vid utformning och placering av avfallsutrymme, anläggning eller be-
hållare ska hänsyn tas till vad som utgör en god arbetsmiljö vid hämt-
ning av avfall. Platsen där hämtningsfordonet stannar ska anpassas till 
den typ av behållare som ska hanteras på platsen, eller vilken anlägg-
ning som ska tömmas, samt storleken på hämtningsfordonet. 

Bestämmelser som särskilt ska tas hänsyn till är:  

• 9-11 §§ om sortering 

• 16-18 §§ om anskaffande och ägande av anläggning och behål-
lare 

• 25-32 §§ om anläggning och installation 

• 33-38 §§ om åtgärder inför hämtning  

• 40-42 §§ om hämtningsplats och dragväg 

• 46-49 §§ om transportvägar  
 
Ytterligare riktlinjer finns i ”Teknisk handbok” på kommunens hem-
sida, www.upplands-bro.se och i Avfall Sveriges ”Handbok om avfalls-
utrymme”, www.avfallsverige.se. 
 

Avfallsutrymmen 

25 § Avfallsutrymme ska svara mot fastighetens behov av förvaring, 
källsortering och borttransport. Avfallsutrymmen ska vara väl till-
tagna, med marginal för eventuella förändringar i hur fastigheten an-
vänds samt förändrade krav på sortering.  
 
Följande gäller vid dimensionering av avfallsutrymme för mat- och 
restavfall: 

• Flerbostadshus eller verksamhet ska vara dimensionerat för 
minst en veckas avfallsmängd. 

• En- och tvåbostadshus ska vara dimensionerat för minst två 
veckors avfallsmängd. 

 
När kärl används ska det finnas tillräckligt med plats runt varje kärl 
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för att kunna hantera dessa. Den fria gången mellan rader av kärl ska 
vara minst 1,5 meter och avståndet mellan varje kärl minst 6 cm på 
vardera sida.  
 
26 § Avfallsutrymmen ska placeras och utformas så att risken för skada 
och olycka begränsas, både för den som ska lämna och hämta avfall. 
 
Avfallsutrymmen får inte placeras så att avfall måste transporteras ge-
nom utrymmen där livsmedel hanteras. 
 
Vid nybyggnation ska dragväg för kärl mellan avfallsutrymmet och 
platsen där hämtningsfordonet stannar vara högst 10 meter om det 
inte finns särskilda skäl. Se även 41 § om avstånd mellan avfallsut-
rymme eller kärl och hämtningsfordon. 
 
27 § Trappsteg och trösklar ska inte förekomma. I undantagsfall kan 
tröskel vara kvar om den förses med ramp på båda sidor. Om trösklar 
behövs ska de vara så låga som möjligt för att underlätta för rullstols-
burna samt vid hämtning av avfall. 
 
Det ska finnas uppställningsanordning för dörrar som enkelt kan akti-
veras. Dörrar ska kunna öppnas inifrån utan nyckel.  
 

God belysning ska finnas i rum för kärl och andra behållare samt 
utanför avfallsutrymmen. Belysningsarmaturer ska placeras så att de 
inte döljs av dörrar eller portar.  
 
28 § Avfallsbehållare ska vara tydligt skyltade med uppgift om vilken 
typ av avfall som ska läggas i respektive behållare. 
 
Fastighetsinnehavare ansvarar för att skyltning och information är 
tydlig både för avfallslämnare och hämtningspersonal. 
 
29 § Kommunens avfallsorganisation och entreprenören ska ha till-
träde till de utrymmen i fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar, 
portkoder och dylikt ska tillhandahållas till kommunens avfallsorgani-
sation. 
 

Små avloppsanläggningar, anläggning med sugbart fosforfil-
termaterial, fettavskiljare eller tank för mat- och fettavfall 

30  § Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och anslutnings-
punkt för tömning ska inte överstiga 10 meter såvida inte särskilda 
skäl föreligger. Höjdskillnaden mellan fordonets uppställningsplats 
och botten på anläggningen ska vara mindre än 6 meter, om inte sär-
skilda skäl föreligger. Befintliga anläggningar behöver inte byggas om, 
men det kan medföra särskilda avgifter enligt kommunens avfallstaxa. 
 
Anläggningen ska vara tillsluten på ett barnsäkert sätt och försedd 



10 Revidering av avfallsföreskrifter - KS 22/0749-2 Revidering av avfallsföreskrifter : 2. Förslag till nya avfallsföreskrifter med markerade ändringar

  9 november 2022 
 

10 (32) 

med de säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till anläggning-
ens beskaffenhet och belägenhet, men enkel att öppna för den som ska 
tömma.  
 
31 § Efter anslutning till kommunalt avloppsnät eller annan godkänd av-
loppsanläggning, som innebär att befintlig anläggning tas ur bruk, ska 
sluttömning ske. Fastighetsinnehavaren ansvarar för att sluttömning 
utförs. 
 

Underjordsbehållare, andra bottentömmande behållare eller 
filterkassett/säck 

32 § Vid installation av underjordsbehållare, andra bottentömmande 
behållare, eller anläggning med fosforfilterkassett eller säck för filter-
material, ska behållaren/anläggningen utformas så att den är åtkomlig 
för fordon utrustat med kran.  
 
Anläggande ska ske så att avståndet mellan kranfordonets uppställ-
ningsplats och behållarens lyftanordning inte överskrider 6 meter, om 
inte särskilda skäl föreligger.  Om fastighetsinnehavaren eller nyttjan-
derättshavaren själv placerar fosforfilterkassett eller säck för filter-
material inom angivet avstånd inför hämtning kan anläggningen pla-
ceras längre från fordonets uppställningsplats. 
 
Vid hämtning av avfall ska den fria höjden ska vara minst 10 meter 
över kranfordonet, och hålla minst samma höjd mellan kranfordonets 
uppställningsplats och behållaren eller anläggningen. Det får inte fin-
nas hinder nära den sträcka som behållaren lyfts från behållarplatsen 
till fordonet. 
 
Uppställningsplatsen ska ha lämpligt underlag som ger tillräcklig bä-
righet när kranfordon ska lyfta behållaren. 

Åtgärder inför hämtning 

Tömning av kärl eller container 

33 § Behållare ska placeras enligt instruktioner från kommunens av-
fallsorganisation så att hämtning kan ske med de fordon som används 
i kommunens insamlingssystem och att hämtning underlättas.  
 
Behållare ska placeras väl synligt senast klockan 06.00 på hämtnings-
dagen, om inte annat har överenskommits med kommunens avfallsor-
ganisation.  
 
34 § Behållare ska vara fri från snö och is vid hämtningstillfället. 
 
35 § Dragvägen, som kärlet eller slangen för slamtömning behöver dras 
av den som utför hämtningen, ska inför hämtning hållas fri från hin-
der, röjas från snö och hållas halkfri. 
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36 § Transportvägen för hämtningsfordon ska inför hämtning ha fri 
sikt, hållas fri från hinder, såsom grenar över vägområdet, fordon som 
blockerar hämtstället och liknande, samt röjas från snö och hållas 
halkfri. 

 

37 § Fastighetsinnehavaren ska försluta latrinbehållare och rengöra 
den på utsidan innan hämtning sker. 
 

Tömning av små avloppsanläggningar, fettavskiljare och 
tank för mat- och fettavfall 

38  § Inför tömning ska fastighetsinnehavaren förbereda anläggningen 
så att tömning kan ske med det fordon som används. Slanganslutning 
ska ha en klokoppling av den typ som används i kommunen.  
 
Små avloppsanläggningar, fettavskiljare och tankar för matavfall ska 
vara lätt tillgängliga för tömning. Lock eller manlucka som öppnas ma-
nuellt får inte vara övertäckt eller fastfruset när tömning ska ske. Lock 
eller manlucka får väga högst 15 kg, om inte särskilda skäl föreligger. 
Om brunnen eller tanken öppnas genom att locket kan dras åt sidan 
får locket väga högst 35 kg, om inte särskilda skäl föreligger.  
 
Tydliga instruktioner som behövs i samband med tömning ska tillhan-
dahållas av fastighetsinnehavaren i god tid innan tömning och ska fin-
nas tillgängliga i direkt anslutning till anläggningen. När anläggningen 
är belägen utanför fastigheten ska den vara markerad med skylt som 
anger till vilken fastighet anläggningen tillhör. 
 
Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att 
skydda sin anläggning från skador vid tömning. 
 
Det åligger fastighetsinnehavaren att inför hämtningstillfället placera 
filterkassett eller annan flyttbar behållare som ska tömmas med for-
don utrustat med kran, inom längsta tillåtna avstånd enligt 30 §. 
 
Filtermaterial i lösvikt ska vara sugbart, i förekommande fall efter 
vattentillförsel. Efter hämtning av uttjänt filtermaterial från fosforfäl-
lor ska nytt filtermaterial tillföras anläggningen genom fastighetsinne-
havarens försorg. 
 
39 § Vattenfasen får lämnas kvar i slamavskiljare vid tömning om 
avvattningsteknik tillämpas vid tömning av avloppsanläggning. 

Hämtningsplats, gemensam plats, drag- och trans-
portvägar  

Hämtningsplats och dragväg 

40 § Hämtning av avfall under kommunalt ansvarhushållsavfall sker:  
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- vid fastighetsgräns vid väg som är farbar enligt § 46, 
- vid en med kommunens avfallsorganisation överenskommen 

plats eller  
- vid en av kommunen anvisad plats.  

 
Anvisning av plats görs av avfallsansvarig nämnd. 
 
41 § Platsen där kärlet eller kärlen ställs upp inför hämtning ska vara 
belägen så nära platsen där hämtningsfordonet stannar som möjligt. 
Bestämmelser om avstånd för kärl gäller för alla avfallsslag som läm-
nas i kärl och som omfattas av kommunens ansvar. 
 
För slangdragning vid tömning av små avloppsanläggningar och fett-
avskiljare gäller 30 §. 
 
För en- och tvåbostadshus och fritidshus får avståndet inte överstiga 
1,5 meter. Om det finns särskilda skäl kan avfallsansvarig nämnd, efter 
ansökan, besluta att avstånd får vara längre. 
 
För flerbostadshus, verksamheter samt en- och tvåbostadhus som in-
går i gemensamhetslösning, ska kärl placeras högst 10 meter från plat-
sen där hämtningsfordonet normalt stannar. Om avståndet överstiger 
10 meter debiteras särskild avgift för dragväg enligt kommunens av-
fallstaxa. Avståndet får inte överstiga 30 meter.  
 
Om det finns särskilda skäl kan avfallsansvarig nämnd, efter ansökan, 
besluta att avstånd får vara längre. 
 
42 § Fastighetsinnehavaren ska se till att den väg som kärlet eller 
slangen för slamtömning behöver dras av den som utför hämtningen 
hålls i sådant skick att kärl/slang utan svårighet kan förflyttas. Drag-
väg för kärl ska vara jämn, hårdgjord och utan trappsteg.  
 
43 § Enskild brygga som utnyttjas vid hämtning ska vara så dimension-
erad och hållas i sådant skick att den är möjlig att angöra av entrepre-
nörens båt utan risk för skada. Platsen för angöring ska hållas fri från 
förtöjda båtar, tampar och bojar på hämtningsdagen.  
 

Gemensamma behållare och gemensamhetslösning 

44 § Två eller flera fastighetsinnehavare med en- och tvåbostadshus el-
ler fritidshus, som bor nära varandra och som har samma typ av abon-
nemang, får dela ett abonnemang för fyrfackskärl och använda gemen-
samma avfallsbehållare under förutsättning att:  
 
1. Ett normalt abonnemang med fyrfackskärl för en- och tvåbostads-

hus eller fritidshus är tillräckligt för att samla in avfall från samt-
liga fastigheter som avser att dela abonnemang. 
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2. Fastighetsinnehavarna delar båda fyrfackskärlen som ingår i ett 
abonnemang. 

3. Det är högst 500 meter mellan ordinarie uppställningsplatser för 
behållare vid egna abonnemang.  

4. Kraven om fyllnadsgrad och vikt i de här föreskrifterna uppfylls. 

5. En av fastighetsinnehavarna förbinder sig att ansvara för uppställ-
ningsplatsen för behållarna. 

 

Beställning görs hos kommunens avfallsorganisation. 
 
45  § Fastighetsinnehavare som ingår i samfällighetsförening får an-
vända en eller flera gemensamma avfallsbehållare under förutsättning 
att:  

1. Bestämmelserna i dessa föreskrifter om farbar väg, fyllnadsgrad 
och vikt beaktas och att olägenheter för människors hälsa eller 
miljö inte uppstår. 

2. Samfällighetsföreningen är betalningsansvarig för avfallshante-
ringen. 

3. Samfällighetsföreningen ansvarar för uppställningsplats för, och 
skötsel av, behållare. 

 
Beställning görs hos kommunens avfallsorganisation. 
 

Transportvägar 

46 § Fastighetsinnehavaren ska se till att transportväg fram till den 
uppställningsplats som används vid hämtning, hålls i farbart skick.  
 
Enskild väg som utnyttjas vid hämtning av avfall under kommunalt 
ansvar hushållsavfall ska vara så dimensionerad och hållas i sådant 
skick att den är farbar vid varje hämtningstillfälle, för de hämtnings-
fordon som normalt används i hämtningsområdet. 
 
Riktlinjer för utformning av transportväg finns i Avfall Sveriges hand-
bok för avfallsutrymmen, www.avfallsverige.se. 
 
47 § Vägen ska ha en fri höjd på minst 4,5 meter. Träd och växtlighet 
får inte inkräkta på den fria höjden eller på den fria bredden. 
 

48 § Backning måste alltid kunna ske på ett betryggande sätt och end-
ast i undantagsfall samt i samband med vändning. Backning ska sär-
skilt undvikas intill gång- och cykelbanor, lekplatser, bostadsområden, 
skolor, förskolor eller äldreboende. 
 
49 § Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren av-
lämna avfallet på plats som överenskommes med kommunens avfalls-
organisation eller anvisas enligt 40 §. 
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Hämtningsområde och hämtningsintervall 

50 § Kommunen utgör två hämtningsområden som visas på översikts-
kartan i bilaga 4. 
  
Hämtningsområde 1 utgörs av fastlandet samt Dävensö. För bo-
ende på Dävensö sker hämtning av avfall under kommunalt ansvar på 
fastlandet.  
  
Hämtningsområde 2 utgörs av övriga öar och klubbholmar. Där 
sker hämtning av avfall under kommunalt ansvar på av avfallsansvarig 
nämnd anvisade platser. 
 
51 § Avfall ska transporteras bort från fastighet så ofta att olägenhet 
för människor hälsa och miljön inte uppstår. Hämtning av avfall under 
kommunalt ansvar hushållsavfall sker med de intervall som framgår av 
bilaga 3. 

Åtgärder om föreskrifter inte följs 

52 § Fastighetsinnehavare är skyldig att rätta sig efter dessa föreskrifter 
och instruktioner från kommunens avfallsorganisation om hantering av 
avfall under kommunalt ansvar hushållsavfall som uppkommer inom 
fastighet, så att kommunen kan fullgöra sin bortforslingsskyldighet. 
 
53 § Om föreskrifterna inte följs, exempelvis vid felsortering, dåligt el-
ler felaktigt emballerat avfall, felplacerad, överfull eller för tung behål-
lare har kommunens avfallsorganisation rätt att lämna kvar avfallet för 
att fastighetsinnehavaren ska rätta till felet eller att hämta avfallet på 
annat sätt än det ordinarie, mot särskild avgift enligt avfallstaxan. 
 
Avfallet ska efter rättelseåtgärder från fastighetsinnehavaren eller an-
nan som använder fastigheten hämtas antingen vid nästa ordinarie 
hämtningstillfälle eller efter beställning av extrahämtning mot avgift.  
 
54 § Om transportväg inte är framkomlig vid hämtningstillfället ute-
blir hämtningen. Nedan anges exempel på tillfälliga hinder och hur det 
påverkar avfallshämtningen: 

• Om vägen inte är farbar på grund av dålig väderlek, snö eller 
halka, utförs hämtning så snart som möjligt efter att väghålla-
ren snöröjt eller halkbekämpat vägen. 

• Om vägen inte är farbar på grund av hinder som fastighetsinne-
havaren råder över, kan fastighetsinnehavaren beställa extra 
hämtning mot avgift enligt kommunens avfallstaxa, när hindret 
har undanröjts. 

• Om vägen inte är farbar på grund av hinder som fastighetsinne-
havaren inte råder över, utförs hämtning så snart som möjligt 
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efter att hindret är undanröjt och entreprenören har fått känne-
dom om att vägen är farbar. 

 
55 § Vid upprepade tillfällen när föreskrifterna inte följs kan avfallsan-
svarig nämnd besluta att abonnemanget ska ändras. 

Särskilt om hushållsavfall under kommunalt ansvar 
från verksamheter 

56 § Avfall under kommunalt ansvar Hushållsavfall från verksamheter 
ska hållas skilt från annat avfall än hushållsavfall. För avfall under 
kommunalt ansvar hushållsavfall från verksamheter gäller 5–71 §§ och 
bilaga 1-3 om ej annat anges i dessa föreskrifter. 

Annat avfall än hushållsavfall från verksamheterVerk-
samhetsavfall och annat avfall 

Uppgiftsskyldighet 

57 § Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet inom kommunen 
som ger upphov till annat avfall än avfall under kommunalt ansvar-
hushållsavfall, ska på begäran lämna de uppgifter om arten, samman-
sättningen, mängden eller hanteringen av avfallet som behövs som un-
derlag för kommunens renhållningsordning. 
 
Enligt 24 § avfallsförordningen ska den som är innehavare av en hamn 
lämna uppgift om behovet av avfallshantering enligt 23 § avfallsförord-
ningen till kommunen. Uppgifterna ska lämnas till kommunens av-
fallsorganisation.  

Undantag 

Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden 

58 § Undantag från dessa föreskrifter kan medges under förutsättning 
att särskilda skäl föreligger och att det inte medför risk för olägenhet 
för människors hälsa eller miljön. 
 
Anmälan eller ansökan om undantag från avfallsföreskrifterna hand-
läggs av tillsynsansvarig nämnd om inte annat anges i 62-71 §§. 
 
59 § Anmälan eller ansökan om eget omhändertagande av avfall, enligt 
0-63 §§ på den egna fastigheten ska vara skriftlig och innehålla uppgif-
ter om vilka avfallsslag och de beräknade avfallsmängderna som avses 
omhändertas samt en redogörelse för på vilket sätt omhändertagandet 
ska ske så att eventuell påverkan på miljön och människors hälsa kan 
bedömas. 
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60 § Beviljade undantag är personliga och upphör att gälla: 
- vid ägarbyte av fastigheten 
- om avfallet inte omhändertas på det sätt som angivits 
- om förutsättningarna inte längre är uppfyllda 
- efter tidsperiod som anges i beslut från tillsynsmyndigheten 
- om olägenheter för människors hälsa eller miljön uppstår 

Kompostering, annan återvinning eller bortskaffande av 
visst hushållsavfall under kommunalt ansvar 

61 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten 
utan särskild anmälan. 
 
62 § Fastighetsinnehavare som själv avser att kompostera matavfall 
och liknande avfall från fastigheten på sin fastighet, ska anmäla detta 
till tillsynsansvarig nämnd. 
 
Kompostering av matavfall och liknande avfall på fastigheten ska ske i 
skadedjurssäker behållare som kan användas året runt och på sådant 
sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår.  
 
63 § Eget omhändertagande av avloppsfraktioner som till exempel 
kompostering av latrin, uppsamling av urin eller eget omhänderta-
gande av slam och filtermaterial får, efter ansökan till tillsynsansvarig 
nämnd, ske i särskild därför avsedd anläggning på fastigheten. Om-
händertagandet ska ske på sådant sätt att näringsämnen kan tillgodo-
göras samt att olägenhet för människors hälsa eller miljön, eller nä-
ringsläckage, inte uppstår. 
 
Ansökan ska innehålla en komplett beskrivning av anläggningen. 
 
64 § Installation av matavfallskvarnar kopplade till det kommunala av-
loppsnätet kräver skriftligt medgivande av avfallsansvarig nämnd. 

 

Matavfallshantering med matavfallskvarn kopplat till små avloppsan-
läggningar kräver skriftligt medgivande av tillsynsansvarig nämnd. 
 
Matavfallskvarn ansluten till tank för mat- och fettavfall får installeras 
efter anmälan till avfallsansvarig nämnd. 
 

Undantag från krav på utsortering av matavfall 

65 § Fastighetsinnehavare som av byggnadstekniska eller andra skäl 
inte kan införa sortering av matavfall i separat behållare eller fack, kan 
efter ansökan om undantag till avfallsansvarig nämnd beviljas att 
lämna restavfall utan att sortera ut matavfall i enlighet med gällande 
taxa. Undantaget gäller för en period om längst två år från det datum 
beslut är taget. 
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Undantag för gemensamma behållare och gemensamhets-
lösning 

66 § Denna paragraf gäller fastighetsinnehavare som inte kan använda 
gemensamma behållare eller gemensamhetslösning enligt 44 § eller 
45 §. 
 
Fastighetsinnehavare, med närliggande fastigheter, kan efter ansökan 
till avfallsansvarig nämnd medges rätt att använda gemensamhetslös-
ning med gemensamma avfallsbehållare under förutsättning att:  
 
1. Kraven om fyllnadsgrad och vikt i de här föreskrifterna uppfylls. 

2. En av fastighetsinnehavarna förbinder sig att ansvara för uppställ-
ningsplatsen för behållarna. 

 
Ansökan ska undertecknas av samtliga fastighetsinnehavare och läm-
nas till den avfallsansvariga nämnden. 
 

Utsträckt hämtningsintervall 

67 § För små avloppsanläggningar kan fastighetsinnehavare, efter an-
sökan till tillsynsansvarig nämnd medges utsträckt hämtningsintervall 
för avfall från anläggningen. Förlängt intervall kan medges under för-
utsättning att nämnden utifrån ansökan med uppgifter om anlägg-
ningens belastning och beskaffenhet kan bedöma att hämtning inte be-
höver utföras med ordinarie intervall, utan risk för olägenhet för män-
niskors hälsa eller miljön. Det är fastighetsinnehavarens ansvar att 
hämtning anpassas till anläggningens behov. 
 
Ansökan ska vara nämnden tillhanda minst 2 månader innan förlängt 
hämtningsintervall kan börja gälla. 
 
Medgivandet gäller i högst 5 år, därefter måste en ny ansökan lämnas 
in. 
 
68 § För fettavskiljare och tank för mat- och fettavfall, kan fastighets-
innehavare, efter ansökan till avfallsansvarig nämnd medges utsträckt 
hämtningsintervall för avfall från anläggningen. Förlängt intervall kan 
medges under förutsättning att det utifrån ansökan med uppgifter om 
anläggningens belastning och beskaffenhet kan bedömas att hämtning 
inte behöver utföras med ordinarie intervall, utan risk för olägenhet 
för människors hälsa eller miljön och utan risk för att hämtning för-
svåras eller att tekniska problem på avloppsnätet. Det är fastighetsin-
nehavarens ansvar att hämtning anpassas till anläggningens behov. 
 
Ansökan ska vara avfallsansvarig nämnd tillhanda minst 2 månader 
innan förlängt hämtningsintervall kan börja gälla. 
 
Medgivandet gäller i högst 5 år, därefter måste en ny ansökan lämnas 
in. 
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Uppehåll i hämtning 

Mat- och restavfall samt förpackningar  
69 § Uppehåll i tömning av fyrfackskärl eller andra behållare för mat- 
och restavfall kan medges efter ansökan till avfallsansvarig nämnd. 
Ansökan ska ha inkommit senast en månad före den avsedda uppe-
hållsperiodens startdatum. Uppehåll i hämtning kan medges för högst 
5 år i taget. Medgivande till uppehåll i hämtning innebär inte befrielse 
från debitering av grundavgift i enlighet med fastställd avfallstaxa. 
 
Uppehåll i hämtning från permanentbostad kan efter ansökan medges 
fastighetsinnehavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under 
en sammanhängande tid om minst sex månader. 
 
Uppehåll i hämtning från fritidsbostad kan medges fastighetsinneha-
vare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under hela hämtnings-
säsongen. 
 
Uppehåll i hämtning från verksamhet kan medges om verksamhet inte 
kommer att bedrivas under en sammanhängande tid om minst sex må-
nader. 
 
Slam och fosforfiltermaterial 
70 § Uppehåll i hämtning av slam eller fosforfiltermaterial från små 
avloppsanläggningar kan medges efter ansökan till tillsynsansvarig 
nämnd. Ansökan ska ha inkommit senast 2 månader före den avsedda 
uppehållsperiodens startdatum. Uppehåll i hämtning kan medges för 
högst 5 år i taget.  
 
Uppehåll kan tillåtas under förutsättning att fastigheten inte kommer 
nyttjas under en sammanhängande period av minst tolv månader. 
 
En förutsättning för uppehåll är att fastigheten inte har använts sedan 
förra tömningen eller att tömning sker innan uppehållet inleds för att 
det inte ska finnas avfall i anläggningen när uppehållet börjar gälla. 

Eget omhändertagande och befrielse från skyldigheten att 
överlämna hushållsavfall under kommunalt ansvar till kom-
munen 

71 § Kommunen får efter ansökan till den tillsynsansvariga nämnden, 
om det finns särskilda skäl, medge dispens för fastighetsinnehavare 
från förbudet i 15 kap. 24 § 1 st. miljöbalken om den som ska hantera 
avfallet med stöd av dispensen kan göra det på ett hälso- och miljö-
mässigt godtagbart sätt. 
 
Ansökan ska innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som avses. Om 
ansökan omfattar allt avfall som uppstår på fastigheten får fastighets-
innehavaren inte använda kommunens återvinningscentral eller andra 
avfallstjänster under tiden som undantaget gäller. 
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Ikraftträdande 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 2020-10-16 2023-03-01 då före-
skrifter för avfallshantering för Upplands-Bro kommun beslutade 
2020-06-10 § 78 upphör att gälla. Beslut om undantag enligt tidigare 
föreskrifter gäller tills vidare om inte annat anges i beslut eller tills för-
utsättningarna förändras. 
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Bilaga 1 Definitioner 
 
Med kommunalt avfall avses detsamma som i 15 kap. 3 § miljöbalken, 
det vill säga avfall som kommer från hushåll och sådant avfall från 
andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från hus-
håll, med undantag för vad som anges i 15 kap. 3 § 1-6 punkterna. I 
kommunalt avfall ingår till exempel mat- och restavfall, grovavfall och 
farligt avfall från hushåll och liknande avfall från verksamheter. Dessa 
föreskrifter avser inte avfall som finansieras med skattemedel, till ex-
empel avfall från gaturenhållning. 
 
Med avfall under kommunalt ansvar hushållsavfall avses sådant avfall 
som kommunen ansvarar enligt 15 kap. 20 1 st. § miljöbalken, det vill 
säga avfall som kommerkommunalt avfall från hushåll och sådant av-
fall från andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall 
från hushåll, avloppsfraktioner och filtermaterial från enskilda av-
loppsanläggningar, som är dimensionerade för högst 25 personekviva-
lenter, latrin från torrtoaletter och jämförliga lösningar och bygg- och 
rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet.där-
med jämförligt avfall från annan verksamhet. 
 
Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den 
som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses 
som fastighetsägare, till exempel tomträttsinnehavare och samfällig-
hetsförening. 
 
Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begrep-
pet fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet. 
 
Med entreprenör avses den eller dem som kommunen anlitar för han-
tering av avfall under kommunalt ansvarhushållsavfall.  
 
Med behållare avses kärl, container, bottentömmande behållare ovan 
eller under mark, säck, latrinbehållare, fettavskiljare eller annan an-
ordning för uppsamling av avfall under kommunalt ansvarhushållsav-
fall. 
 
Med gemensamhetslösning avses en eller flera behållare som omfattar 
större volym än ett normalt abonnemang för en- och tvåbostadshus 
och som används av avfallslämnare för flera fastigheter.  
 
Med små avloppsanläggningar avses sluten tank, slamavskiljare, fos-
forfälla, minireningsverk och andra motsvarande anläggningar som 
ger upphov till avfall under kommunalt ansvarhushållsavfall. Slam- 
och oOljeavskiljare, fettavskiljare och latrinkärl innefattas inte i detta 
begrepp.  
 
Med tank för mat- och fettavfall avses anläggning för hantering av 
kvarnat matavfall. Det kan vara en sluten tank för uppsamling av kvar-
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nat matavfall eller en kombitank, det vill säga en anläggning för av-
skiljning av mat- och fettavfall från avloppsvatten.  
 

Med kretsloppscentral(KLC) eller återvinningscentral (ÅVC) avses en 
bemannad plats där hushåll får lämna grovavfall, trädgårdsavfall, el-
avfall, farligt avfall och små mängder bygg- och rivningsavfall, som 
omfattas av kommunalt ansvar. Avfallslämnaren sorterar själv avfallet 
i olika behållare, enligt instruktioner på plats. Restavfall och matavfall 
får inte lämnas på ÅVC. Verksamheter får lämna grovavfall och små 
mängder bygg- och rivningsavfall mot avgift.  
 

För definitioner av andra termer och begrepp som används i dessa fö-
reskrifter hänvisas till 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen.  
 
Ytterligare information om avfallshantering finns i kommunens av-
fallsplan och på kommunens hemsida. 
 
 



10 Revidering av avfallsföreskrifter - KS 22/0749-2 Revidering av avfallsföreskrifter : 2. Förslag till nya avfallsföreskrifter med markerade ändringar

  9 november 2022 
 

22 (32) 

Bilaga 2 Anvisningar om sortering, emballering och överlämning 
 
Krav på sortering 
Fastighetsinnehavare ska sortera ut avfallsslag enligt tabellen nedan och hålla det skilt från varandra. Hur avfallet ska emballeras 
och var det ska lämnas framgår i tabellen. 
 
Avfallsslag Beskrivning Krav på emballering Instruktion för  

lämning/hämtning 
Bygg- och riv-
ningsavfall från 
privatperson som 
själv gjort om- eller 
nybyggnationer på 
sin fastighet utan 
att anlita yrkes-
mässig hjälp, till 
exempel hantver-
kare. 
 
 

Med bygg- och rivningsavfall avses 
avfall som uppkommer vid bygg- 
och anläggningsverksamhet, vid riv-
nings- och renoveringsarbeten samt 
jord- och schaktmassor.  
 
Bygg- och rivningsavfall som inte 
producerats i en yrkesmässig verk-
samhet ingår i omfattas av kommu-
nalt ansvar enligt 15 kap. 20 § miljö-
balkenhushållsavfall.  

Bygg- och rivningsavfall ska 
normalt lämnas utan att embal-
leras. 
 

Privatperson får själv transportera bygg- och riv-
ningsavfallet till återvinningscentralen i kommu-
nen, när mängden avfall inte överskrider vad 
som kan transporteras med personbil och släp-
vagn. Vissa typer av avfall tas inte emot vid åter-
vinningscentralen utan hänvisas till annan mot-
tagare. Det gäller för till exempel asbest och stub-
bar. 
 
Fastighetsinnehavare får beställa hämtning av 
bygg- och rivningsavfall av någon av de entrepre-
nörer som kommunen har godkänt.  
Bygg- och rivningsavfall lämnas vid återvinnings-
central. Fastighetsinnehavaren kan även beställa 
container för bygg- och rivningsavfall. Beställ-
ning görs hos kommunens avfallsorganisation. 
 
Bygg- och rivningsavfall ska sorteras i minst 
fraktionerna trä, mineral (som består av betong, 
tegel, klinker, keramik eller sten), metall, glas, 
plast och gips och i övrigt enligt anvisningar från 
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Avfallsslag Beskrivning Krav på emballering Instruktion för  
lämning/hämtning 
kommunens avfallsorganisation. 
 
Farligt avfall ska sorteras ut från bygg- och riv-
ningsavfall och lämnas som farligt avfall. För-
packningar ska sorteras ut och lämnas som för-
packning. 
 

Elavfall Med elavfall avses apparater med 
sladd och/eller batterier, det vill 
säga detsamma som i 13 § förord-
ningen (2014:1075) om producent-
ansvar för elutrustning. 
 

 El- och elektronikavfall och små batterier kan 
lämnas vid återvinningscentral, i batteriholk el-
ler i Samlaren som finns vissa butiker.   
 
Hämtning från fastighet kan göras efter beställ-
ning. 

Farligt avfall Med farligt avfall avses ett ämne el-
ler föremål som är avfall och som är 
markerat med * i bilaga 4 till avfalls-
förordningen, till exempel kemika-
lier, målarfärger, spillolja, lösnings-
medel, asbest och bekämpningsme-
del. 

Farligt avfall ska vara tydligt 
märkt med uppgift om innehåll 
eller lämnas i uppmärkt behål-
lare. Olika typer av farligt avfall 
får inte blandas inom samma 
kolli eller i samma flaska. 
 

Farligt avfall lämnas till kommunens återvin-
ningscentral. Vissa typer av farligt avfall kan 
även lämnas i Samlaren som finns i vissa buti-
ker.   

Förpackningar 
och tidningar/ 
returpapper 

Förpackningar är en produkt till-
verkad för att skydda, hantera, le-
verera och presentera en vara. För-
packningar som avses här är gjorda 
av papp, papper, kartong, wellpapp, 
hård- och mjukplast, glas, metall 
eller aluminium. 

Varje materialslag ska sorteras 
ut för sig. Avfallet som lämnas i 
behållare eller i avsett fack får 
inte packas så hårt att det blir 
svårt att tömma.  
 

Förpackningar och tidningar/returpapper som 
läggs i behållare vid fastigheten ska läggas i av-
sett fack eller behållare, enligt anvisning från den 
som tillhandahåller insamlingssystemet. 
 
Större förpackningar eller om förpackningar och 
tidningar/returpapper av annat skäl inte kan 
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Avfallsslag Beskrivning Krav på emballering Instruktion för  
lämning/hämtning 

 
Returpapper är tidningar, tidskrif-
ter, direktreklam, kataloger och lik-
nande produkter av papper. Kuvert 
är inte returpapper bland annat ef-
tersom klistret på kuvert är ett pro-
blem vid återvinningen. 
 

Förpackningar och tid-
ningar/returpapper ska läggas 
löst i behållare eller fack. För-
packningar av plast får packas i 
plastpåse. 
 

lämnas i behållare nära fastigheten ska detta 
lämnas vid återvinningsstation eller annan plats 
som producentorganisation eller kommunen till-
handahåller. 
 
Enligt 24b och 24d §§3 kap. §§ 4-4f avfallsförord-
ningen ska alla avfallslämnare sortera ut förpack-
ningar och tidningar och lämna till återvinning. 
Enligt 24e § avfallsförordningen ska fastighetsä-
gare underlätta sortering och insamling av för-
packningar och tidningar. 
 

Förbrukade 
sprutor och ka-
nyler 

 Förbrukade sprutor och kany-
ler ska läggas i särskilda behål-
lare som tillhandahålls av apo-
tek.  
 

Lämnas till apotek 

Grovavfall Med grovavfall avses hushållsavfall 
under kommunalt ansvar som är så 
tungt eller skrymmande eller har 
egenskaper som gör att det inte är 
lämpligt att samla in tillsammans 
med restavfall och som inte utgörs 
av bygg- och rivningsavfall. 

Grovavfall ska förses med 
märkning som klargör att det är 
fråga om grovavfall. 

Grovavfall lämnas på återvinningscentral eller 
hämtas sorterat vid fastigheten efter beställning.  
 
Grovavfall för separat borttransport ska lämnas 
enligt anvisningar från kommunens avfallsorga-
nisation. Avfallet som ska hämtas från fastig-
heten ska kunna hanteras av en person och får 
väga max 25 15 kg per kolli (gäller inte vitvaror 
avsedda för hushållsbruk). 
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Avfallsslag Beskrivning Krav på emballering Instruktion för  
lämning/hämtning 
I flerbostadshus ska fastighetsinnehavaren an-
visa de boende lämplig uppsamlingsplats för 
grovavfall inom eller i anslutning till fastigheten. 
Fastighetsinnehavare av flerbostadshus kan be-
ställa abonnemang med schemalagd hämtning av 
grovavfall i kärl eller containrar av olika storle-
kar.  
 

Latrin Blandning av urin och fekalier/ex-
krementer från människor. I behål-
lare får bara läggas latrin och toa-
lettpapper. 

Latrin ska samlas upp i täta be-
hållare. 
Latrinkärl får maximalt väga 15 
kg.  

Latrin får komposteras på den egna fastigheten 
efter ansökan enligt 63 §. 
 
Hämtning från fastigheten kan beställas. 
 

Matavfall Med matavfall avses allt biologiskt 
nedbrytbart avfall som utgörs av av-
fall under kommunalt ansvar hus-
hållsavfall och som uppstår i livsme-
delshantering. Det är avfall från 
hushåll, restauranger, storkök och 
liknande.   

 

Matavfall från hushåll och 
verksamheter ska läggas i mat-
avfallspåsar som tillhandahålls 
eller godkänts av kommunens 
avfallsorganisation. Påsen ska 
vara väl försluten så att avfallet 
inte kan spridas. 

Påse med matavfall läggs i behållare eller fack av-
sett för matavfall. 
Det är även möjligt att kompostera matavfall på 
den egna fastigheten. Kompostering av matavfall 
ska anmälas enligt 62 §. 
 

Matfett, flytande 
 

Med flytande matfett avses till ex-
empel frityroljor och annat flytande 
fett som används i samband med 
matlagning, när den mängd som ska 
kastas är mer än vad som kan torkas 
upp med hushållspapper. 

Flytande matfett samlas i ge-
nomskinlig, uppmärkt, behål-
lare med tättslutande lock, till 
exempel PET-flaska eller dunk. 

Behållaren lämnas på återvinningscentral. 
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Avfallsslag Beskrivning Krav på emballering Instruktion för  
lämning/hämtning 

Blandat mat- och 
restavfall 
 

Med blandat mat- och restavfall av-
ses restavfall som innehåller matav-
fall. För definition av restavfall, se 
nedan. 

Avfallet ska läggas i påse eller 
paket av lämpligt material och 
storlek. Det paketerade avfallet 
ska vara väl förslutet så att av-
fallet inte kan spridas.  
 
Matavfall får endast läggas till-
sammans med restavfall om 
fastigheten ligger inom hämt-
ningsområde 2 eller om fastig-
hetsinnehavaren har tecknat 
abonnemang för blandat mat- 
och restavfall.  
 

Fastighetsinnehavaren som har tecknat abonne-
mang för blandat mat- och restavfall får lägga 
matavfall tillsammans med restavfall. 
 
Fastighetsinnehavare på öar i hämtningsområde 
2 ska lämna blandat mat- och restavfall i säck, på 
plats som anvisas av kommunen. 
 
Blandat mat- och restavfall får inte lämnas på 
kretsloppscentral eller återvinningsstation. 

Restavfall Med restavfall avses det avfall som 
återstår när förpackningar, matav-
fall, farligt avfall, tidningar/retur-
papper, el-avfall och annat avfall 
som omfattas av producentansvar, 
har sorterats ut. Exempel på restav-
fall är diskborstar, blöjor, utslitna 
skor eller dammsugarpåsar.  
 
Nedan anges några avfallsslag som 
får lämnas tillsammans med restav-
fall efter särskild emballering. 
 

Restavfall ska läggas i påse eller 
paket av lämpligt material och 
storlek. Det paketerade avfallet 
ska vara väl förslutet så att av-
fallet inte kan spridas.  
 

Restavfallet ska hålla skilt från material som kan 
återanvändas eller återvinnas. 
 
Restavfall lämnas i behållaren för restavfall eller i 
facket för restavfall i ett flerfackskärl. Avfallet 
hämtas och borttransporteras genom kommu-
nens försorg.  
Restavfall får inte lämnas på återvinningscentral 
eller återvinningsstation. 
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Avfallsslag Beskrivning Krav på emballering Instruktion för  
lämning/hämtning 

 Döda sällskapsdjur Små sällskapsdjur och mindre 
mängder avfall från husbehovs-
jakt kan lämnas i behållare för 
restavfall om det är väl för-
packat och ingen misstanke om 
smitta förekommer.  
 

Små sällskapsdjur får lämnas i behållare för 
restavfall. Större sällskapsdjur ska lämnas till ve-
terinär, särskild djurkremeringsanläggning eller 
annan godkänd verksamhet för kremering. 
Mindre sällskapsdjur kan även grävas ner på den 
egna fastigheten, förutsatt att graven är så djup 
att djur hindras från att gräva upp kroppen, att 
ingen misstanke om smitta föreligger samt att 
det kan ske utan risk för olägenhet för männi-
skors hälsa eller miljön. Gällande föreskrifter 
från Jordbruksverket ska beaktas. 
 

 Askor, dammande avfall och dylikt Askor, dammande avfall och 
dylikt ska hanteras och embal-
leras på sådant sätt att avfallet 
inte kan förorsaka störningar i 
omgivningen, till exempel ge-
nom att damma. 

Lämnas väl förpackat i behållare för restavfall. 
 
Glödande avfall får inte lämnas till kommunens 
avfallshantering. Aska och dylikt ska släckas, så 
att det inte fattar eld, och sedan emballeras or-
dentligt. 
 

 Stickande och skärande avfall, till 
exempel kasserade köksknivar, tra-
sigt glas och porslin 
 

Ska förpackas i ett skyddande 
hölje så att ingen kan skadas 

Lämnas väl förpackat i behållare för restavfall. 

Tidningar/ 
returpapper 

Returpapper är tidningar, tidskrif-
ter, direktreklam, kataloger och lik-
nande produkter av papper. Kuvert 

Tidningar/returpapper ska läg-
gas löst i behållare eller fack. 
Behållare eller fack får inte fyl-
las så mycket att det blir för 

Tidningar/returpapper som läggs i behållare vid 
fastigheten ska läggas i avsett fack eller behållare, 
enligt anvisning från den som tillhandahåller in-
samlingssystemet. 
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Avfallsslag Beskrivning Krav på emballering Instruktion för  
lämning/hämtning 

är inte returpapper bland annat ef-
tersom klistret på kuvert är ett pro-
blem vid återvinningen. 

tungt.  
Om tidningar/returpapper inte kan lämnas i be-
hållare nära fastigheten ska detta lämnas vid 
återvinningsstation eller annan plats som kom-
munen tillhandahåller. 
 
Enligt 3 kap. 3 § avfallsförordningen ska alla av-
fallslämnare sortera ut tidningar/returpapper 
och lämna till återvinning.  
 

Trädgårdsavfall Med trädgårdsavfall avses  
biologiskt avfall som uppstår i hus-
håll vid normalt nyttjande av träd-
gård vid bostadsfastigheter. 

För abonnemang med hämt-
ning av trädgårdsavfall i kärl, 
ska avfallet läggas löst i kärlet 
och inte packas så hårt att töm-
ningen försvåras.  

 
Vid kretsloppscentral ska avfal-
let lämnas oemballerat. 

Lämnas löst på kretsloppscentral enligt instrukt-
ioner från kommunens avfallsorganisation.  
Fastighetsinnehavare, i hämtningsområde 1, kan 
beställa abonnemang med schemalagd hämtning 
av trädgårdsavfall i kärl.  
Julgranar hämtas enligt särskild anvisning. 
 
Invasiva arter får inte blandas med annat träd-
gårdsavfall. Sådant avfall ska hanteras enligt en-
ligt anvisningar från kommunens avfallsorgani-
sation. 

Övrigt avfall som 
omfattas av pro-
ducentansvar* 
 

Till exempel däck och läkemedel.  Det ska sorteras, emballeras och lämnas en-
ligt mottagarens instruktioner. 
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Bilaga 3 Hämtningsintervall  
I tabellerna nedan presenteras hämtningsintervall och hämtningspe-
riod för avfall från respektive kundgrupp. 
 

Tabell 1  Hämtningsintervall för en- och tvåbostadshus eller fri-
tidshus. Gäller fastighetsinnehavare som har eget 
abonnemang eller som delar ett abonnemang i hämt-
ningsområde 1. 

Avfallsslag Behållare  Hämtningsintervall 
för en- och tvåbo-
stadshus samt fri-
tidshus1 

Förpackningar, 
tidningar/returpapper, matavfall och 
restavfall 

Fyrfackskärl 12 Varannan vecka 

Förpackningar Fyrfackskärl 2 Var fjärde vecka 

Restavfall  Extrakärl, 
enfackskärl, 190 
liter 

Varannan vecka 

Blandat mat- och restavfall Enfackskärl, 190 
liter 

Varannan vecka 

Grovavfall Styckvis/kolli Efter beställning 

Elavfall  Efter beställning 

Trädgårdsavfall 370 liter kärl Med abonnemang: 
Varannan vecka under 
vecka 17 till 44. 

Julgranar Styckvis En gång efter jul från 
gemensamma 
uppsamlingsplatser 

Farligt avfall  Efter beställning  

Latrin Latrinkärl En gång per månad efter 
beställning under vecka 
16 till 41. Övrig tid efter 
beställning av extra 
hämtning.3 

Avfallsslag Behållare  Hämtningsintervall för 
en- och tvåbostadshus 
samt fritidshus1 

 
1. Hämtning från fritidshus sker under perioden vecka 16 till vecka 41. 
2. Fyrfackskärl 1 kan hämtas var fjärde vecka om matavfall komposteras 

och anmälan har gjorts enligt § 0 eller undantag beviljats efter ansökan 
enligt § 57. 

3. Schemalagd hämtning av latrinbehållare sker en gång per månad under 
perioden vecka 16 till vecka 41, efter beställning senast en vecka före 
hämtningsveckan. Övrig tid sker hämtning efter särskild beställning. 
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Tabell 2  Hämtningsintervall för hushållsavfall från öarna Gräs-
holmen och Alholmen samt klubbholmar med säck-
hämtning, hämtningsområde 2. 

Avfallsslag Behållare  Hämtningsintervall  

Blandat mat- och restavfall Säck 160 liter Enligt schema, 14 gånger 
under perioden från maj 
till november 

 

Grovavfall Container  Efter beställning 

 

Elavfall Container  Efter beställning 

 

Farligt avfall Container  Efter beställning  
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Tabell 3  Hämtningsintervall för flerfamiljshus, verksamheter och ge-
mensamhetslösningar för en- och tvåbostadshus eller fri-
tidshus 

Avfallsslag och 
behållare 

Ordinarie hämtning Hämtning ska 
ske minst 

Hämtning 
sker som 
oftast 

Restavfall    

Kärl En gång per vecka Var fjärde vecka för 
verksamheter 

Varannan vecka för 
flerbostadshus 

Tre gånger per 
vecka 

Container En gång per vecka Var fjärde vecka för 
verksamheter 

En gång per vecka 
för flerbostadshus 

Tre gånger per 
vecka 

Krantömda 
behållare 

En gång per vecka Var fjärde vecka Två gånger per 
vecka 

Matavfall    

Kärl Ska normalt hämtas med 
samma 
hämtningsintervall som 
för restavfall  

Varannan 
vecka 

Tre gånger 
per vecka 

Krantömda 
behållare 

Varannan vecka Varannan vecka En gång per 
vecka 

Grovavfall    

Kärl eller 
container 

Styckvis/kolli 

Med abonnemang: en 
gång per vecka 

Enstaka hämtning: efter 
beställning 

Med abonnemang: 
en gång per kvartal  

 

Med 
abonnemang:  
2 gånger per 
vecka  

 

Elavfall    

Fastighetsinne
havarens 
behållare 

Styckvis/kolli 

Med abonnemang: var 
fjärde vecka  

Enstaka hämtning: efter 
beställning 

  

 
Säsongshämtning förekommer för verksamheter och gemensamhetslös-
ningar. Sommarsäsong är från och med vecka 16 till vecka 41. Vintersäsong 
är från vecka 49 till och med vecka 14. 
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Tabell 4  Hämtningsintervall slam- och fettavfall samt fosforfilter-
material. 

Avfallsslag Anläggning  Hämtningsintervall  

Slam Slamavskiljare med 
ansluten WC 

Minst en gång per år 

 Slutna tankar och 
urintankar 

Minst en gång per år 

 Slamavskiljare med 
anslutet bad-, disk- och 
tvättavloppsvatten (BDT) 

Minst vartannat år 

 Minireningsverk  En gång per år eller enligt 
tillverkarens 
rekommendation 

Filtermaterial 
Fosforfällor och andra 
jämförbara anordningar 

Enligt tillverkarens 
rekommendation 

Fettavfall Fettavskiljare Minst en gång varannan 
månad under den period när 
verksamheten är i drift. För 
säsongsverksamhet ska även 
sluttömning ske när 
verksamheten stänger. 
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PROTOKOLLSUTDRAG 14 (26)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 

2022-12-12 

 

 

§ 91 Revidering av avfallsföreskrifter 
 Dnr TN 20/0058 

Beslut 

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. att förslag till avfallsföreskrifter antas.  

2. att avfallsföreskrifterna träder i kraft den 1 mars 2023. 

Sammanfattning 

Förslag till reviderade avfallsföreskrifter innehåller endast ändringar som följer 

av ändrad lagstiftning, bland annan ändring av begreppet ”hushållsavfall” till 

”avfall under kommunalt ansvar” och tillägg av text om invasiva arter samt 

ändring av maxvikten för ett kolli med grovavfall till 15 kg istället för 25 kg.  

Det är endast ändringar som inte föranleder krav på utställning för samråd om 

avfallsföreskrifterna, utan förslag till reviderade avfallsföreskrifter föreslås 

antas utan föregående samråd för att få aktuella avfallsföreskrifter i förhållande 

till gällande lagstiftning. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 14 november 2022 

 Förslag till nya avfallsföreskrifter 

 Förslag till nya avfallsföreskrifter med markerade ändringar 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. att förslag till avfallsföreskrifter antas.  

2. att avfallsföreskrifterna träder i kraft den 1 mars 2023. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Catharina Andersson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning bifall till 
kontorets förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag 
till beslut, och att Tekniska nämnden har beslutat i enlighet med detta. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Elisabeth Claesson 

   

Upplands-Bro kommun 

   

Elisabeth.Claesson@upplands-bro.se 

2022-12-22 KS 22/0750  

Kommunstyrelsen 

 
 

 

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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Revidering av avfallstaxa 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Förslag till avfallstaxa fastställs. 

2. Avfallstaxan träder i kraft den 1 mars 2023. 

Sammanfattning 

Förslag till reviderade avfallstaxa innehåller endast ändringar som följer av 

ändrad lagstiftning, ändring av begreppet ”hushållsavfall” till ”avfall under 

kommunalt ansvar” på fyra platser i dokumentet, samt ändring av maxvikten 

för ett kolli med grovavfall till 15 kg i stället för 25 kg. 

Kommunledningskontoret kommentarer 

Kommunledningskontoret ställer sig bakom samhällsbyggnadskontorets 

förslag till beslut och har inga ytterligare synpunkter i ärendet. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 14 november 2022  

 Förslag till avfallstaxa  

 Protokollsutdrag från tekniska nämndens sammanträde den 12 december 
2022 – Revidering av avfallstaxa 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 december 2022 

Ärendet 

15 kap. 3 § miljöbalken definierar kommunalt avfall som avfall från hushåll 

och sådant avfall från andra källor som till sin art och sammansättning liknar 

avfall från hushåll.  

Med avfall under kommunalt ansvar avses sådant avfall som kommunen 

ansvarar enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, till exempel avloppsfraktioner och 

filtermaterial från enskilda avloppsanläggningar, latrin från torrtoaletter och 

bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet.  

Förslag till reviderade avfallstaxa innehåller endast de ändringar som följer av 

ändrad lagstiftning, ändring av begreppet ”hushållsavfall” till ”avfall under 

kommunalt ansvar”. Ändringen av maxvikten för ett kolli med grovavfall till 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2022-12-22 KS 22/0750 

 
 

15 kg istället för 25 kg (i tabell 19) gjordes med hänsyn till reglerna i 

upphandlingsunderlaget. 

Barnperspektiv 

Revidering av avfallstaxa görs så att återanvändning, återvinning och annan 

miljöanpassad avfallshantering främjas vilket har en positiv inverkan på barns 

miljö. 

 

Kommunledningskontoret 

 

Ida Texell  

Kommundirektör  Sara Lauri  

 Administrativ chef  

 

Bilagor 

1. Förslag till avfallstaxa 

2. Protokollsutdrag från tekniska nämndens sammanträde den 12 december 

2022 – Revidering av avfallstaxa 

Beslut sänds till 

 

 Ekonomiavdelningen  

 Juridikenheten för publicering i författningssamlingen  
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1 Allmänna bestämmelser 

Avgifter i taxan är angivna inklusive moms. 

Gällande bestämmelser för hanteringen av avfall under kommunalt ansvar finns i 

avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun. 

1.1 Principer 

Avgifterna i avfallstaxan avser de avgifter som kommunen enligt 27 kap. 4 § 

Miljöbalken får ta ut för att täcka kostnaderna för avfallshanteringen. Enligt 5 § i 

samma kapitel får avfallsavgift tas ut på ett sådant sätt att återanvändning, återvinning 

eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas.  

 

Tekniska nämnden tolkar taxan. 

Kommunfullmäktige beslutar om taxan. 

1.2 Definitioner 

Bostad 

En bostad ska vara avsedd för att bo i.   

En- och tvåbostadshus  

En- och tvåbostadshus är samtliga fastigheter som är taxerade som småhus, enligt 

fastighetstaxeringslagen (1979:1152) och som används för permanentboende. Begreppet 

omfattar villor, radhus, kedjehus och parhus för permanentboende.  

Flerbostadshus  

Bostadshus med minst tre lägenheter.  

Fritidshus 

Fritidshus är bostad som används för rekreation och som inte behöver hämtning av 

avfall året runt. Om en eller flera personer är folkbokförda på fastigheten eller om det 

finns behov av hämtning av avfall året runt definieras fastigheten som en- och 

tvåbostadshus. 

Verksamheter  

Till verksamheter räknas alla verksamheter som inte är hushåll och som genererar avfall 

som är jämförligt med avfall under kommunalt ansvar, till exempel affärer, restauranger, 

skolor, vårdinrättningar, fritidsanläggningar med mera som inte utgörs av boende. Till 

verksamheter räknas även bostäder i speciella boenden som inte har full 

boendestandard, till exempel studentkorridorer samt verksamheter för vård och omsorg.  

Övriga begrepp som används i denna taxa har samma betydelse som i avfallsföreskrifter 

för Upplands-Bro kommun samt 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen 

(2011:927). 
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1.3 Avgiftsskyldighet 

Avgiftsskyldig, enligt denna taxa, är fastighetsinnehavare inom Upplands-Bro kommun. 

Med fastighetsinnehavare avses den som äger en fastighet eller den som enligt 1 kap. 5 

§ fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. 

Tomträttsinnehavare jämställs med fastighetsinnehavare. Alla fastighetsinnehavare är 

skyldiga att göra anmälan om hämtning av avfall till kommunen. 

Avgiftsskyldighet föreligger för alla fastigheter som är bebyggda.  

1.4 Betalning och fakturering 

Avgifter enligt denna taxa ska betalas till kommunen. 

Avgifter ska betalas vid den tidpunkt som anges på fakturan. Sker inte betalning av 

utfärdad faktura inom föreskriven tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen, samt 

kostnader för inkasso. Påminnelseavgift kan tillkomma om fakturan inte betalas i tid. 

Betalningsskyldighet vid abonnemang föreligger även då avfall ej finns att hämta eller i 

de fall hämtning inte kunnat utföras. 

Fakturor kan efter förfrågan från fastighetsinnehavare och medgivande från kommunens 

avfallsorganisation ställas till nyttjanderättshavare. Kommunen kan häva denna 

överenskommelse om nyttjanderättshavaren inte uppfyller sina åtaganden. 

Avgiftsskyldigheten kvarstår hos fastighetsinnehavaren vilket innebär att om 

fakturamottagaren inte betalar fakturorna inom föreskriven tid skickas fakturorna till 

fastighetsinnehavaren. 

1.5 Anmälan om ändring 

Ändringar i ägarförhållanden samt abonnemanget, som påverkar avgiftens storlek, till 

exempel behållarvolym eller hämtningsfrekvens ska meddelas till kommunen. Om 

ändring sker under debiteringsperioden regleras avgiftsnivån vid nästkommande 

ordinarie debiteringstillfälle. Betalningsansvar upphör först då anmälan om ändrade 

ägarförhållanden inkommit. 

1.6 Om taxan saknar tillämpning 

För tjänster som inte finns reglerade i denna taxa sker debitering av avgift som bestäms 

av avfallsansvarig nämnd baserat på självkostnadsprincipen.  

1.7 Avfallsavgifterna 

Taxan består av tre delar: grundavgift, rörlig avgift för hämtning och behandling av 

avfall under kommunalt ansvar samt tilläggstjänster. 

1.7.1 Grundavgift 

Grundavgiften bidrar till att finansiera kostnader för bland annat drift av 

kretsloppscentralerna, omhändertagande av grovavfall och farligt avfall samt 
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kommunens arbete med planering och uppföljning, administration, information, 

kundtjänst och fakturering.  

Fastighetsinnehavare som har byggnader inom fastigheten vilka hyrs ut för boende ska 

betala grundavgift för varje uthyrd bostad.   

1.7.2 Rörlig avgift  

Avgifterna finansierar kostnader för bland annat insamling, transport, eventuell 

eftersortering och behandling av avfall från hushåll och verksamheter.  

1.7.3 Tilläggstjänster 

I tilläggstjänster återfinns de tjänster som omfattas av det kommunala 

renhållningsansvaret men som inte utnyttjas av taxekollektivet som helhet. Avgifter för 

tilläggstjänster finansierar de totala kostnaderna för tjänster enligt 

självkostnadsprincipen.  

1.8 Avgifter för gemensamma avfallsbehållare och 
gemensamhetslösning 

Två fastighetsinnehavare med en- och tvåbostadshus med gemensamma avfallsbehållare 

(delade kärl) enligt 44 § i kommunens avfallsföreskrifter, betalar en grundavgift per 

bostad för en- och tvåbostadshus enligt p. 2.1 och delar på rörlig avgift för 

abonnemanget.  

Fastighetsinnehavare som ingår i gemensamhetslösning enligt 45 § i kommunens 

avfallsföreskrifter betalar en grundavgift per bostad för en- och tvåbostadshus enligt p. 

2.1 och rörlig avgift för abonnemang som tillämpas för flerbostadshus enligt p. 3.2.  

1.9 Avgifter vid undantag enligt föreskrifterna 

Vid uppehåll i tömning, enligt 69 § i kommunens avfallsföreskrifter, debiteras en 

reducerad grundavgift under hela uppehållsperioden, men inte rörlig avgift. 

1.10 Indexuppräkning av taxan 

Avgifterna i denna avfallstaxa får regleras baserat på fastställt index. Ändring av 

avgifterna får ske högst en gång per år baserat på förändring i avfallsindex A12:1,2 och 

3 MD. Förändringen räknas med juni månad 2020 som basmånad, varvid basmånadens 

indextal jämförs med indextalet för juni månad innevarande år. Framräknade priser 

avrundas till hela kronor för avgift inklusive moms. Avfallsansvarig nämnd fattar beslut 

om de nya avgifterna. Höjningen träder i kraft 1 januari efterföljande år. 
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2 Avgifter för en- och tvåbostadhus samt fritidshus  

2.1 Grundavgift 

Tabell 1. Grundavgift, kr per bostad och år 

Kundkategori Avgift 

En- och tvåbostadshus                 1 615 

En- och tvåbostadshus med gemensamhetslösning 1 335 

Fritidshus    780 

Fritidshus med gemensamhetslösning    645 

Grundavgift vid uppehåll    400 

 

2.2 Rörlig avgift 

Angivna avgifter gäller när kärlet placeras vid fastighetsgräns vid farbar väg, inom 3 

meter från hämtningsfordonets uppställningsplats. Vid annan placering tillämpas 

dragvägstillägg enligt p.2.3.3. Fastighetsinnehavare som ingår i gemensamhetslösning 

betalar abonnemangsavgift enligt p.3.2. 

2.2.1 Avgifter för hämtningsområde 1 (fastland) 

Tabell 2 Avgifter för hämtning och behandling, kr per år 

Abonnemang Antal tömningar 

per år 

(Kärl 1 + Kärl 2) 

Avgift 

Standardabonnemang 

Fyrfackskärl: Kärl 1 och Kärl 2 (året runt) 26 + 13 1 020 

Fyrfackskärl: Kärl 1 och Kärl 2 (året runt) 131 + 13   680 

Fyrfackskärl: Kärl 1 och Kärl 2 (fritidshus2) 13 + 7   510 

Fyrfackskärl: Kärl 1 och Kärl 2 (fritidshus2) 71 + 7   340 

Alternativa abonnemang 

Fyrfackskärl: Kärl 1 (året runt) 26 1 020 

Fyrfackskärl: Kärl 1 (året runt) 131    680 
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Enfackskärl för blandat mat- och restavfall 190 

liter (året runt) 

26 2 040 

Fyrfackskärl: Kärl 1 (fritidshus2) 13   510 

Fyrfackskärl: Kärl 1 (fritidshus2) 71   340 

Enfackskärl för blandat mat- och restavfall 190 l 

(fritidshus2) 

13 1 020 

Tvåfackskärl för mat- och restavfall, 370 liter 26 1 400 

Tvåfackskärl för mat- och restavfall, 370 liter 131    700 

1 Fyrfackskärl 1 kan hämtas var fjärde vecka om matavfall komposteras enligt 62 § i kommunens 

avfallsföreskrifter. 
2 Hämtning från fritidshus sker under perioden vecka 16 till och med vecka 41. 

 

Abonnenter där kommunen konstaterar att de ej får plats med kärl som ingår i standardabonnemang ska 

erlägga samma taxa som de med standardabonnemang. 

 

2.2.2 Avgifter för hämtningsområde 2 (Mälaröarna) 

För hämtning av avfall under kommunalt ansvar på öarna används en särskild 

båttransport då öarna saknar förbindelse med fastland. Hämtning av avfall under 

kommunalt ansvar sker vanligen varannan vecka från maj till november enligt schema 

som fastställs enligt överenskommelse.  

Kostnader för 14 schemalagda båthämtningar per säsong och hushåll ingår i 

abonnemangsavgiften. Extra hämtningar kan beställas vid behov mot särskild avgift. 

Områdena omfattas inte av matavfallsinsamling. 

Tabell 3 Avgifter för hämtning med båt på öarna 

Tjänst Antal tömningar per 

år 

Avgift 

Fritidshus (säck 160 l), kr per år 14 1 750 

Klubbholmar (säck 160 l), kr per säck      125 

Extra båttur för hämtning, kr per tur  16 750 
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2.3 Tilläggstjänster 

2.3.1 Extra kärl  

Vid behov kan fastighetsinnehavaren teckna abonnemang för ytterligare kärl, utöver 

abonnemang med fyrfackskärl. 

Tabell 4 Avgifter för extra kärl, kr per kärl och år 

Abonnemang Antal tömningar 

per år 

Avgift  

Extra fyrfackskärl: Kärl 1 26 1 020 

Extra fyrfackskärl: Kärl 21 13    470 

Extra 190 liters kärl för sorterat restavfall 26 1 020 

 

1 Kärl 2 töms mer sällan och innehållet genererar intäkter när materialet säljs vidare, därav den lägre 

avgiften för detta kärl. 

 

2.3.2 Extra tömningar och extra säck 

Fastighetsinnehavare som tillfälligt har för mycket restavfall kan använda extra säck 

eller beställa extra tömning av kärl. Extra tömningar av kärl utförs inom tre arbetsdagar. 

Hämtning av extra säck ska beställas i förväg. Förpackningar får inte läggas i säcken. 

Säcken ska förslutas väl och ställas ut bredvid kärl med restavfall. Hämtning sker i 

samband med nästkommande ordinarie hämtningstillfälle. 

Tabell 5 Avgifter för extra tömningar och extra säck, kr per säck eller 

tömning  

Tjänst Avgift  

Extra säck, max 125 liter    45 

Extra tömning av kärl (ej Kärl 2) 1 470 

 

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

kretsloppscentraler. 

 

2.3.3 Dragväg  

Avfallskärl hos en- och tvåbostadshus ska placeras vid fastighetsgräns så nära 

hämtningsfordonets angöringsplats som möjligt dock inte längre än 3 meter, i enlighet 

med 41 § i kommunens avfallsföreskrifter.  

Om dragväg överskrider 3 meter tillkommer avgift enligt Tabell 6. 
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Tabell 6 Avgifter för dragväg, kr per kärl och år 

Antal tömningar per år och 

tömningsfrekvens 

Avstånd 

3 - 10 meter 

Avstånd 

10 - 30 meter 

Avstånd 

längre än 30 

meter 1 

En- och tvåbostadshus    

26 gånger per år, varannan vecka 260 520 780 

13 gånger per år, var fjärde vecka 130 260 390 

Fritidshus    

13 gånger per år, varannan vecka, 

under vecka 16–41 

130 260 390 

7 gånger per år, var fjärde vecka, 

under vecka 16–41 

  70 140 210 

1 För gångavstånd över 30 meter krävs särskilda skäl och ansökan görs till avfallsansvarig nämnd enligt 

41 § i kommunens avfallsföreskrifter. 

 

2.3.4 Trädgårdsavfall 

En- och tvåbostadshus samt fritidsboende kan teckna abonnemang för hämtning av 

trädgårdsavfall vid fastigheten. Trädgårdsavfallet hämtas enligt schema som är anpassad 

till trädgårdsarbete under perioden från vecka 17 till och med vecka 44.  

Tabell 7 Avgift för hämtning av trädgårdsavfall, kr per kärl och år 

Tjänst Antal 

hämtningar  

Avgift 

Trädgårdsavfall, 370 liters kärl  13 820 

Kärlet får delas med granne vid behov, dock står en av fastighetsinnehavarna för abonnemanget hos 

kommunen. 
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3 Avgifter för flerbostadshus och verksamheter  

3.1 Grundavgift 

Tabell 8 Grundavgift, kr per år 

Kundkategori Avgift 

Flerbostadshus, per lägenhet 1 103 

Verksamhet    694 

3.2 Rörlig avgift för mat- och restavfall  

För att få taxa för sorterat restavfall ska matavfall sorteras ut och läggas i 140 liters kärl 

eller i annan behållare som är avsedd för matavfall. Underjordsbehållare eller 

markplacerade krantömmande behållare får också användas för matavfall.  

3.2.1 Insamling i kärl 

Angivna avgifter gäller när kärlen placeras inom 10 meter från hämtningsfordonets 

uppställningsplats. Vid annan placering tillämpas dragvägtillägg enligt p. 3.3.2. 

a). För flerbostadshus ingår kostnaderna för 140 liters matavfallskärl i 

abonnemangsavgifterna för sorterat restavfall. Matavfall hämtas som mest vid samma 

tillfälle som restavfall. 

b). För verksamheter ingår ett 140 liters kärl för matavfall i abonnemangsavgift för 

sorterat restavfall. Matavfall hämtas som mest vid samma tillfälle som restavfall. För 

ytterligare kärl för matavfall debiteras avgift enligt Tabell 11. 

Tabell 9 Avgifter för sorterat restavfall för flerbostadshus och 
verksamheter, kr per kärl och år 

Kärl, 

volym 

13 ggr/år 26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 156 ggr/år 

140 liter 375    750 1 500 Erbjuds inte Erbjuds inte 

190 liter 510 1 020 2 040 4 080 Erbjuds inte 

240 liter 660 1 320 2 640 5 280 Erbjuds inte 

370 liter 990 1 980 3 960 7 920 11 880 

660 liter      1770 3 540 7 080      14 160 21 240 

 

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

Kärl, volym 26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 156 ggr/år 

190 liter 2 040 4 080 8 160 Erbjuds inte 
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240 liter 2 640 5 280 10 560 Erbjuds inte 

370 liter 3 960 7 920 15 840 23 760 

660 liter 7 080 14 160 28 320 42 480 

 

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

Kärl, volym 26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 156 ggr/år 

140 liter 750 1 500 3 000 4 500 

3.2.2 Insamling i container och krantömmande behållare 

a). För flerbostadshus ingår kostnaderna för insamling av matavfall i avgifterna för 

sorterat restavfall i storbehållare. Matavfall kan sorteras i 140 liters matavfallskärl eller i 

krantömmande behållare. Behandlingsavgift för restavfall tillkommer enligt Tabell 13. 

Matavfall i kärl hämtas minst varje vecka och antal kärl justeras efter behov. Matavfall i 

storbehållare hämtas varannan vecka. Vid behov kan matavfallet hämtas oftare mot 

avgift enligt Tabell 12. 

b). För verksamheter vid insamling av restavfall i storbehållare hämtas matavfall i kärl 

enligt bestämmelserna i p.3.2.1 (b). För hämtning av matavfall i storbehållare debiteras 

avgift enligt tabell 12. Behandlingsavgift för restavfall i krantömmande behållare 

tillkommer enligt tabell 13.   

Tabell 12 Avgifter för tömning av storbehållare, kr per behållare och år.  

Typ av behållare 

och volym 

13 ggr/år 17 ggr/år 26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 

Container 6–8 m3 17 330 22 900 34 500 67 300 134 600 

Krantömmande 

behållare upp till 3 m3 
7 000 9 200 14 000 28 000 56 000 

Krantömmande 

behållare upp till 5 m3 
7 550 9 900 15 100 30 200 60 400 

Komprimator Erbjuds inte Erbjuds inte 54 800 109 600 Erbjuds inte 

1 För abonnenter som har insatssäckar tillkommer kostnader för insatssäckarna och hanteringen med 

byte av insatssäck, se Tabell 14. 

Tabell 13 Behandlingsavgifter vid tömning av storbehållare, kr per ton 

Avfallsslag Avgift 

Sorterat restavfall från flerbostadshus (hushåll)   982 
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Sorterat restavfall från verksamheter 1 500 

Blandat mat- och restavfall 1 964 

 

Tabell 14 Avgift för insatssäck för underjordsbehållare, kr per år 

 13 ggr/år 17 ggr/år 26 ggr/år 

 

52 ggr/år 

 

104 ggr/år 

 

Byte av insatssäck 

(inklusive säcken) 425 550 850 1700 3 400 

 

3.3 Tilläggstjänster 

3.3.1 Extra tömningar, kr per tömning och behållare 

Vid extra tömning av container eller krantömmande behållare tillkommer 

behandlingsavgift enligt Tabell 13 och avgift för eventuella insatssäckar enligt Tabell 

14. 

Tabell 15 Avgifter för extra tömning av behållare, kr per tömning 

Tjänst Avgift 

Fyrfackskärl 370 liter   470 

Kärl 140–370 liter    470 

Kärl 660 liter    490 

Container 6–8 m3  2 125 

Krantömmande behållare    800 

Lastväxlarcontainer/komprimator 2 325 

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

så kallad bomkörningsavgift. 

 

3.3.2 Dragväg  

I abonnemangsavgift för flerbostadshus och verksamheter ingår 10 meters dragväg. 

Utöver detta tillkommer avgift per påbörjat 10-tal meter.  
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Tabell 16 Avgifter för dragväg, kr per kärl och tömning  

Avstånd 

Tömningsintervall 

10,1 - 20 meter  

Kärl 140–660 liter 

20,1 - 30 meter 

Kärl 140–660 liter 

längre än 30 meter1 

Kärl 140–660 liter 

  26 gånger per år    390   650   910 

  52 gånger per år    780 1 300 1 820 

104 gånger per år 1 560 2 600 3 640 

156 gånger per år 2 340 3 900 5 460 

1 För gångavstånd över 30 meter krävs särskilda skäl och ansökan görs till avfallsansvarig nämnd enligt 

41 § i kommunens avfallsföreskrifter. 

 

3.3.3 Tillfälliga behållare vid evenemang 

För tillfällig användning av behållare debiteras avgift för utkörning, hemtagning och 

sluttömning av behållare enligt Tabell 17. Om extratömning av behållare behövs sker 

det enligt p 3.3.1.  

Tabell 17 Avgifter för tillfälliga behållare, kr per tillfälle 

Tjänst Avgift 

Vid beställning av kärl    920 

Vid beställning av container 2 780 

4  Avgifter för hämtning av olika avfallsslag 

4.1 Grovavfall 

4.1.1 Abonnemang med schemalagda hämtningar  

I abonnemangsavgift ingår hantering av behållare dvs utställning, hyra, tömning och 

hemtagning. Behandlingsavgift för grovavfall från hushåll ingår i grundavgift. 

Behandlingsavgift för grovavfall från verksamheter debiteras enligt tabell 20.  

Tabell 18 Avgifter för hämtning av grovavfall med abonnemang, kr per år 

Behållare 13 ggr/år 26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 

Kärl 660 liter   2 950   5 900 11 800 23 600 

Container 6 – 8 m3 17 000 34 000 68 000 Erbjuds inte 
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4.1.2 Beställda hämtningar 

Hämtning av grovavfall kan beställas mot avgift enligt Tabell 19. I avgiften ingår 

utställning, hemtagning och sluttömning av behållare. Hyra av container samt 

behandlingsavgift för verksamheter tillkommer enligt Tabell 19 och Tabell 20.  

Beställning ska göras minst sex arbetsdagar innan önskad hämtning. Kommunens 

avfallsorganisation avgör vilken dag avfallet hämtas.  

Grovavfall i lösmängd ska emballeras och får väga max 15 kg per kolli vilket ska kunna 

hanteras av en person med hjälp av säckkärra. 

Tabell 19 Avgifter för beställd hämtning av grovavfall  

Behållare Avgift, kr/hämtning 

 

Hyra, 

kr/dygn 

Hyra, 

kr/månad 

Lösmängd, upp till 3 kolli 

(max 15 kg/kolli), kr/st 

   530 - - 

Tillkommande kolli utöver 3 st 

(max 15 kg/kolli), kr/st 

   400 - - 

Kärl, 660 liter    920 - - 

Container 6 – 8 m3 3 100 130 330 

Container 10–30 m3 3 300 130 800 

 

Tabell 20 Behandlingsavgift för grovavfall från verksamheter, kr per ton 

Avfallsslag Avgift 

Grovavfall 1 720 

Trädgårdsavfall    660 

 

4.1.3 Beställda hämtningar från öarna 

Hämtning av grovavfall från öarna under sommarsäsongen utförs med bogserbåt och 

kranpråm. Containrar ställs ut på bryggan för sortering av grovavfall i olika material. 

Fyllda containrar transporteras till kommunens kretsloppscentral för omhändertagande 

och behandling av avfallet. 

Hämtning av grovavfall från öarna utförs mot avgift. Beställning görs till kommunens 

avfallsorganisation och ska inkomma senast en månad innan planerad hämtning.  

I avgiften ingår kostnader för beställda tjänster enligt Tabell 21 och hantering av 

containrar enligt tabell 19. Behandlingsavgift för grovavfall ingår i grundavgift. 
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Tabell 21 Avgifter för beställd hämtning från öarna, kr per timme 

Tjänst Avgift 

Bogserbåt, kranpråm och två man 3 700 

Transport för utställning och hämtning av containrar  1 200 

 

4.2 Elavfall och farligt avfall 

Elavfall, batterier och farligt avfall kan lämnas till kommunens kretsloppscentraler och 

mobil insamling utan extra kostnader. Småelektronik, batterier och ljuskällor kan 

lämnas i Samlaren som finns i Kommunhuset och Bro bibliotek. 

Fastighetsinnehavare kan beställa hämtning av småelektronik och farligt avfall från 

fastigheten vid fyra schemalagda tillfällen per år i samband med mobilinsamling, mot 

avgift. Kommunens avfallsorganisation meddelar hämtningsschema. 

Fastighetsinnehavare kan beställa hämtning av vitvaror och elavfall inom sex 

arbetsdagar mot avgift. Varje kolli får väga max 25 kg och ska kunna förflyttas med 

hjälp av en säckkärra.   

Tabell 22 Avgifter för hämtning av elavfall, kr per enhet 

Beställda hämtningar Avgift  

Elavfall, kr per m3  630 

Hämtning småelektronik (max 25 liter) i samband med 

mobilinsamling (schemalagd), kr per hämtning 
 150 

Kyl- och frysskåp samt övriga vitvaror från en- och 

tvåbostadshus, kr per styck  
315  

Kyl- och frysskåp samt övriga vitvaror från flerbostadshus, kr 

per styck 
630  

 

4.3 Latrin 

Latrin hämtas vid tomtgräns i av kommunen tillhandahållet kärl. Engångskärl ingår i 

avgiften. Om beställd hämtning ej kunnat genomföras på grund av hinder, debiteras 

ändå avgift för tömningen som så kallad bomkörningsavgift. 

Ordinarie hämtningar sker en gång per månad under perioden vecka 16 till och med 41. 

Hämtning av latrinbehållare ska beställas senast en vecka före hämtningsveckan. 

Utanför ordinarie hämtning kan extra hämtning beställas. 
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Tabell 23 Avgifter för latrinhämtning, kr per kärl  

Tjänst Avgift 

Ordinarie hämtning, inklusive nytt latrinkärl 290 

Extra hämtning, inklusive nytt latrinkärl 590 

Utställning av nytt latrinkärl 200 

Hushållen kan kompostera latrin på den egna fastigheten efter ansökan till tillsynsansvarig nämnd enligt 

63 § i kommunens avfallsföreskrifter. 

4.4 Slam och urin från enskilda avlopp 

I abonnemangsavgiften ingår hämtningsavgift per tillfälle enligt tabell nedan. 

Behandlingsavgift på 75 kr per m3 tillkommer. 

Tabell 24 Avgifter för slamhämtning, kr per tömning 

Storlek av 

behållare 

Regelbunden 

tömning 

(schemalagd) 

Budad 

tömning  

(inom 7 dagar) 

Express 

tömning (inom 

24 timmar) 

Akut tömning 

(inom 6 

timmar) 

< 4 m3 670 1 010 1 680 3 500 

per m3 över 4 m3 125   125   125   125 

 

4.5 Fett från fettavskiljare 

I abonnemangsavgiften ingår hämtningsavgift per tillfälle enligt tabell nedan.  

Tabell 25 Avgifter för hämtning av fettavfall, kr per tömning 

Storlek av 

behållare 

Regelbunden 

tömning 

(schemalagd) 

Budad 

tömning  

(inom 7 dagar) 

Express 

tömning (inom 

24 timmar) 

Akut tömning 

(inom 6 

timmar) 

< 1 m3 940 1 400 2 340 4 700 

per m3 över 1 m3 125 125 125   125 

 

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

Övriga tjänster, tilläggsavgift Avgift 

Tillägg för slangdragning > 20 meter, kr per 20 meter   150 

Slamsugningsfordon, kr per timme 1 330 

Hjälparbetare, kr per timme   550 
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Bomkörning, kr per tillfälle   670 

Tömning fosforfällor i lösvikt, kr per timme 1 950 

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

Särskilda avgifter 

4.6 Byte av kärl 

Byte av kärlstorlek kan ske 1 ggr/år utan avgift. För byte som sker oftare än 1 ggr/år 

betalas avgift enligt tabell nedan. 

Tabell 27 Avgift för byte av kärl oftare än 1 gång/år 

Tjänst Avgift 

Byte av kärl 1 ggr/år Ingen avgift 

Byte av kärl oftare än 1 ggr/år, kr per kärl 470 

 

4.7 Verksamheter vid kretsloppscentraler 

Verksamheter kan lämna grovavfall på kretsloppscentraler mot avgift. Elavfall med 

producentansvar, förpackningar av plast, glas, metall, kartong och tidningar, ren metall 

och wellpapp lämnas utan avgift vid KLC. 

Tabell 28 Avgifter för verksamheter vid avlämnande av grovavfall vid 
kretsloppscentraler 

 

Besök vid kretsloppscentral Avgift 

Verksamheter, kr per besök  350 

Engångsbesök, kr per besök 350 

 

Verksamheter som har abonnemang får ett passerkort som används för inpassering. 

Varje besök registreras via terminal och avgiften dras av automatiskt efter godkännande 

av besökare.  

 

Verksamheter som inte har abonnemang kan betala med betalkort direkt på plats. 

 

Taxan för engångsbesök tillämpas för eventuella besökare till kretsloppscentralerna som 

inte är boende i kommunen.  
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PROTOKOLLSUTDRAG 15 (26)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 

2022-12-12 

 

 

§ 92 Revidering av avfallstaxa 
 Dnr TN 20/0408 

Beslut 

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. att förslag till avfallstaxa fastställs.  

2. avfallstaxan träder i kraft den 1 mars 2023. 

Sammanfattning 

Förslag till reviderade avfallstaxa innehåller endast ändringar som följer av 

ändrad lagstiftning, ändring av begreppet ”hushållsavfall” till ”avfall under 

kommunalt ansvar” på fyra platser i dokumentet, samt ändring av maxvikten 

för ett kolli med grovavfall till 15 kg istället för 25 kg. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 14 november 2022 

 Förslag till avfallstaxa 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. att förslag till avfallstaxa fastställs.  

2. avfallstaxan träder i kraft den 1 mars 2023. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Catharina Andersson (S) yrkar för Socialdemokraterna räkning bifall till 
kontorets förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag 
till beslut, och att Tekniska nämnden har beslutat i enlighet med detta. 
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Upplands-Bro kommun 
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Kommunstyrelsen 

 
 

 

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 
 
 

 
  

  
  

 

Revidering av avfallsplan 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 
1. Förslag till avfallsplan för Upplands-Bro kommun, inklusive bilagor 

och miljökonsekvensbeskrivning (MKB) antas.  

2. Avfallsplanen träder i kraft den 1 mars 2023.  

Sammanfattning 

Föreliggande förslag till ny avfallsplan har tagits fram i samverkan med Håbo, 

Knivsta och Sigtuna kommuner. Förslaget har varit utställt för samråd med 

fastighetsägare, berörda myndigheter, organisationer och allmänheten. 

Inkomna synpunkter och hantering av synpunkterna redovisas i bilaga 1, 

samrådsredogörelse. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 14 november 2022 

 Förslag till ny avfallsplan 2023-2030 

 Bilaga 1-7 till avfallsplanen, varav bilaga 6 utgör MKB 

 Samrådsredogörelse 

 Protokollsutdrag från tekniska nämndens sammanträde den 12 

december 2022 - Beslut om ny avfallsplan 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 december 2022 

Ärendet 

Enligt tidigare beslut har ett förslag till gemensam avfallsplan tagits fram för 

Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner. Avfallsplanen är en del 

av kommunens renhållningsordning enligt 15 kap. 41 § Miljöbalken (SFS 

1998:808). En miljöbedömning av avfallsplanen har genomförts, eftersom 

planen enligt 6 kap. Miljöbalken bedöms kunna innebära betydande positiv 

miljöpåverkan. 

Arbetet har skett i en projektgrupp med representanter från 

avfallsorganisationerna, miljöstrateger hos kommunledningskontoren samt 

miljöavdelningar från alla fyra kommunerna. Samråd har genomförts i form av 

workshopar och möten, med olika delar av kommunkoncernens verksamheter 
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2022-12-22 KS 22/0751 

 
 

samt med politiker i presidierna för avfallsansvarig nämnd/styrelse i 

kommunerna.  

Förslaget till avfallsplan har varit utställd för samråd från juni till 30 september 

2022. 

En avfallsplan är hela kommunens strategiska plan för cirkulär 

materialhantering och berör hela kommunkoncernen, medborgare och 

verksamheter. I avfallsplanen föreslås fyra utvecklingsområden med mål och 

aktiviteter om: 

 Förebyggande och återanvändning av avfall med aktiviteter för 

exempelvis information, upphandling, arbete mot matsvinn, bygg- och 

rivningsavfall samt andra aktiviteter för förebyggande och 

återanvändning inom kommunkoncernen med fokus på IT-produkter, 

textilier och möbler.  

 Från avfall till resurs med aktiviteter för exempelvis information, 

utveckling av återvinningscentraler, materialåtervinning av bygg- och 

rivningsavfall, fortsatt utbyggnad av fastighetsnära insamling av 

förpackningar och returpapper samt återföring av näringsämnen från 

avloppsvatten till åkermark.  

 Minskad miljöpåverkan med aktiviteter för exempelvis minskad 

nedskräpning, tillsyn och uppföljning av verksamheters hantering av 

avfall, nedlagda deponier, förebyggande av farligt avfall inom 

kommunkoncernens verksamheter samt insamling av farligt avfall.  

 Tillgänglighet och service med aktiviteter för exempelvis information, 

utveckling av återvinningscentraler, fysisk planering, utbud av service 

och tjänster samt genomföra kundundersökningar.  

Flera av de aktiviteter som föreslås i planen kan genomföras i samverkan med 

tidigare nämnda samarbetskommuner, vilket bedöms kunna medföra flera 

samordningsvinster. Med den gemensamma avfallsplanen som grund bedöms 

kommunerna vara ännu bättre rustade för att gemensamt ta sig an utmaningar 

inom områden som exempelvis förebyggande av avfall, fortsatt utbyggnad av 

fastighetsnära insamling av förpackningar, utveckling av 

återvinningscentralerna, insamling av farligt avfall samt hantering av bygg- och 

rivningsavfall.  

Under samrådstiden har 13 samrådssvar inkommit från olika aktörer, se 

samrådsredogörelsen. De som yttrat sig är överlag positiva till föreslagen 

avfallsplan, men önskar i vissa delar att planen är ännu mer ambitiös, eller 

beskriver/analyserar mera av olika delar av samhällets avfallshantering, eller 

andra synpunkter. 

Till följd av synpunkterna har följande ändringar i planen gjorts: 

- några förtydliganden och tillägg i beskrivningar. 
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- tillägg om tillgänglighet i åtgärd om information. 

- korrigering av ansvarig nämnd i Sigtuna kommun för åtgärd om fysisk 

planering där Kommunstyrelsen anges som ansvarig, i samarbete med 

Bygg- och miljönämnden och SIVAB. 

- korrigering om uppgifter om nedlagda deponier i bilaga 4. 

- komplettering med hänvisning till Region Stockholms och Region 

Uppsalas utvecklings- och klimatplaner. 

- ändring i bilaga 1, åtgärd om tillsyn om att ”Ett tillsynsprojekt för de 

samverkande kommunerna ska genomföras”, istället för ”samverkan 

kan ske”. 

 

Siffrorna i bilaga 3 kommer att uppdateras med aktuella siffror efter att 

avfallsplanen har antagits.  

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering  

Kostnaderna för avfallshantering ökar genom de aktiviteter som behövs för att 

nå uppställda lokala och nationella mål.  

Aktiviteterna i avfallsplanen är formulerade med utrymme för att de fyra 

kommunerna ska kunna ha olika förutsättningar, olika ambitionsnivå och olika 

prioriteringar. Flera av aktiviteterna kan genomföras i samverkan med andra 

förvaltningar eller bolag inom kommunkoncernerna och med övriga 

kommuner. Genom samverkan bedöms de totala kostnader kunna bli mindre än 

om varje kommun skulle genomföra samma aktiviteter på egen hand.  

Vissa av aktiviteterna kan finansieras av intäkter från avfallstaxan. Det gäller 

de aktiviteter där avfallsansvarig nämnd anges som ansvarig. Det innebär att 

avfallstaxans avgifter kan komma att påverkas beroende på till exempel 

omfattning av informationsinsatser och på vilka sätt återvinningscentralen 

behöver utvecklas. 

Övriga aktiviteter berör skattefinansierade verksamheter inom kommunen. 

Kommunkoncernens olika förvaltningar och bolag ansvarar för att planera och 

budgetera för aktiviteter som berör respektive verksamhet.  

 

Följande aktiviteter behöver planeras och budgeteras för i särskilt projekt: 

 Aktiviteter kopplade till bygg- och rivningsavfall. I ett första steg 

handlar det om en förstudie om hur kommunkoncernen kan bidra till att 

etablera möjligheter till återanvändning av byggmaterial och produkter.  

 Aktiviteter vid nedlagda deponier. I första skedet handlar det om att vid 

behov komplettera utredningar och planera eventuella skyddsåtgärder. 
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Där kommunen har ansvar planeras åtgärder så att det kan genomföras 

så kostnadsneutralt som möjligt.  

 Aktiviteter mot nedskräpning. Det handlar om information, 

kartläggning och fysiska åtgärder.  



 Tillsynsprojekt. Det handlar om till exempel avfallshantering hos 
mindre verksamheter samt sortering och hantering av bygg- och 

rivningsavfall. 



I övrigt handlar flera aktiviteter om förändrade arbetssätt och rutiner för att 

förebygga och återanvända saker. Sådana aktiviteter kan efter en tid ingå i 

normal driftbudget, men det kan komma att behövas projektbudget för att 

genomföra aktiviteterna och ta fram nya rutiner. Det gäller till exempel: 



 Upphandling - utveckling av rutiner och krav  

 Förebyggande av farligt avfall inom kommunkoncernen - Fasa ut 

kemikalier och produkter, som innehåller farliga ämnen i 

kommunkoncernen.  

 Fysisk planering – utveckla rutiner och riktlinjer samt ta fram en 

anpassad teknisk handbok.  

Privata och kommunala fastighetsägare påverkas av samhällets krav på ökad 

källsortering av avfall och god arbetsmiljö. I de fall fastigheter behöver anpassa 

avfallsutrymmen för att klara dessa krav kan det medföra behov av 

investeringar. Det ställer också krav på att fastigheter planeras på ett bra sätt 

från början för att undvika merkostnader i senare skede. 

Barnperspektiv 

Genomförande av avfallsplanen bedöms påverka barn och ungdomars uppväxt 

och framtid positivt på flera olika sätt:  

 På lång sikt genom att minska avfallets miljö- och klimatpåverkan.  

 I närmiljön genom aktiviteter för minskad nedskräpning.  

 Minska risker för hälsa genom aktiviteter för att förebygga farligt avfall 

i förskolor och skolor samt genom att säkerställa att farligt avfall 

hanteras på miljöriktigt sätt.  

 Minska risker för olyckor genom aktiviteter för att i ett tidigt skede av 

bygg- och planeringsprocesser säkerställa till exempel god 

trafiksäkerhet. Planen innehåller aktiviteter för att ta fram riktlinjer med 

mera för att vara tydligare med vad som ska gälla vid planering och 

projektering av bostadsområden och andra områden där barn och 

ungdomar visats.   
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Kommunledningskontoret 

 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

 

 

Bilagor 

1. Förslag till ny avfallsplan 2023-2030  

1.1 Bilaga 1 – Handlingsplan  

1.2 Bilaga 2 - Styrmedel  

1.3 Bilaga 3 - Nuvarande avfallshantering  

1.4 Bilaga 4 - Nedlagda deponier  

1.5 Bilaga 5 - Uppföljning av tidigare avfallsplaner  

1.6 Bilaga 6 - Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)  

1.7 Bilaga 7 - Framtida mängder insamlingssystem och anläggningar  

2. Samrådsredogörelse  

3. Protokollsutdrag från tekniska nämndens sammanträde den 12 

december 2022 - Beslut om ny avfallsplan 
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Beslut om ny avfallsplan 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta  

1. att förslag till avfallsplan för Upplands-Bro kommun, inklusive bilagor 

och miljökonsekvensbeskrivning (MKB) antas.  

2. att avfallsplanen träder i kraft den 1 mars 2023. 

Sammanfattning 

Föreliggande förslag till ny avfallsplan har tagits fram i samverkan med Håbo, 

Knivsta och Sigtuna kommuner. Förslaget har varit utställt för samråd med 

fastighetsägare, berörda myndigheter, organisationer och allmänheten. 

Inkomna synpunkter och hantering av synpunkterna redovisas i bilaga 1, 

samrådsredogörelse.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-14 

 Förslag till ny avfallsplan 2023-2030 

 Bilaga 1-7 till avfallsplanen, varav bilaga 6 utgör MKB 

 Samrådsredogörelse 

Ärendet 

Enligt tidigare beslut har ett förslag till gemensam avfallsplan tagits fram för 
Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner. Avfallsplanen är en del 
av kommunens renhållningsordning enligt 15 kap. 41 § Miljöbalken (SFS 

1998:808). En miljöbedömning av avfallsplanen har genomförts, eftersom 
planen enligt 6 kap. Miljöbalken bedöms kunna innebära betydande positiv 

miljöpåverkan. 

Arbetet har skett i en projektgrupp med representanter från 

avfallsorganisationerna, miljöstrateger hos kommunledningskontoren samt 

miljöavdelningar från alla fyra kommunerna. Samråd har genomförts i form av 

workshopar och möten, med olika delar av kommunkoncernens verksamheter 

samt med politiker i presidierna för avfallsansvarig nämnd/styrelse i 
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kommunerna. Förslaget till avfallsplan har varit utställd för samråd från juni till 

30 september 2022. 

En avfallsplan är hela kommunens strategiska plan för cirkulär 

materialhantering och berör hela kommunkoncernen, medborgare och 

verksamheter. I avfallsplanen föreslås fyra utvecklingsområden med mål och 

aktiviteter om: 

 Förebyggande och återanvändning av avfall med aktiviteter för 

exempelvis information, upphandling, arbete mot matsvinn, bygg- och 
rivningsavfall samt andra aktiviteter för förebyggande och 

återanvändning inom kommunkoncernen med fokus på IT-produkter, 
textilier och möbler. 

 Från avfall till resurs med aktiviteter för exempelvis information, 

utveckling av återvinningscentraler, materialåtervinning av bygg- och 
rivningsavfall, fortsatt utbyggnad av fastighetsnära insamling av 
förpackningar och returpapper samt återföring av näringsämnen från 

avloppsvatten till åkermark. 

 Minskad miljöpåverkan med aktiviteter för exempelvis minskad 
nedskräpning, tillsyn och uppföljning av verksamheters hantering av 

avfall, nedlagda deponier, förebyggande av farligt avfall inom 
kommunkoncernens verksamheter samt insamling av farligt avfall. 

 Tillgänglighet och service med aktiviteter för exempelvis information, 

utveckling av återvinningscentraler, fysisk planering, utbud av service 
och tjänster samt genomföra kundundersökningar. 

Flera av de aktiviteter som föreslås i planen kan genomföras i samverkan med 

tidigare nämnda samarbetskommuner, vilket bedöms kunna medföra flera 
samordningsvinster. Med den gemensamma avfallsplanen som grund bedöms 

kommunerna vara ännu bättre rustade för att gemensamt ta sig an utmaningar 
inom områden som exempelvis förebyggande av avfall, fortsatt utbyggnad av 
fastighetsnära insamling av förpackningar, utveckling av 

återvinningscentralerna, insamling av farligt avfall samt hantering av bygg- och 
rivningsavfall. 

Under samrådstiden har 13 samrådssvar inkommit från olika aktörer, se 
samrådsredogörelsen. De som yttrat sig är överlag positiva till föreslagen 
avfallsplan, men önskar i vissa delar att planen är ännu mer ambitiös, eller 

beskriver/analyserar mera av olika delar av samhällets avfallshantering, eller 
andra synpunkter.  

Till följd av synpunkterna har följande ändringar i planen gjorts:  

- några förtydliganden och tillägg i beskrivningar 

- tillägg om tillgänglighet i åtgärd om information 
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- korrigering av ansvarig nämnd i Sigtuna kommun för åtgärd om fysisk 

planering där Kommunstyrelsen anges som ansvarig, i samarbete med 

Bygg- och miljönämnden och SIVAB 

- korrigering om uppgifter om nedlagda deponier i bilaga 4 

- komplettering med hänvisning till Region Stockholms och Region 

Uppsalas utvecklings- och klimatplaner 

- ändring i bilaga 1, åtgärd om tillsyn om att ”Ett tillsynsprojekt för de 

samverkande kommunerna ska genomföras”, istället för ”samverkan 

kan ske”. 

 

Siffrorna i bilaga 3 kommer att uppdateras med aktuella siffror efter att 

avfallsplanen har antagits.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Kostnaderna för avfallshantering ökar genom de aktiviteter som behövs för att 
nå uppställda lokala och nationella mål. 

Aktiviteterna i avfallsplanen är formulerade med utrymme för att de fyra 
kommunerna ska kunna ha olika förutsättningar, olika ambitionsnivå och olika 
prioriteringar. Flera av aktiviteterna kan genomföras i samverkan med andra 

förvaltningar eller bolag inom kommunkoncernerna och med övriga 
kommuner. Genom samverkan bedöms de totala kostnader kunna bli mindre än 

om varje kommun skulle genomföra samma aktiviteter på egen hand. 

Vissa av aktiviteterna kan finansieras av intäkter från avfallstaxan. Det gäller 
de aktiviteter där avfallsansvarig nämnd anges som ansvarig. Det innebär att 

avfallstaxans avgifter kan komma att påverkas beroende på till exempel 
omfattning av informationsinsatser och på vilka sätt återvinningscentralen 

behöver utvecklas.  

Övriga aktiviteter berör skattefinansierade verksamheter inom kommunen. 
Kommunkoncernens olika förvaltningar och bolag ansvarar för att planera och 

budgetera för aktiviteter som berör respektive verksamhet.  

Följande aktiviteter behöver planeras och budgeteras för i särskilt projekt: 

 Aktiviteter kopplade till bygg- och rivningsavfall. I ett första steg 
handlar det om en förstudie om hur kommunkoncernen kan bidra till att 
etablera möjligheter till återanvändning av byggmaterial och produkter. 

 

 Aktiviteter vid nedlagda deponier. I första skedet handlar det om att vid 

behov komplettera utredningar och planera eventuella skyddsåtgärder. 
Där kommunen har ansvar planeras åtgärder så att det kan genomföras 

så kostnadsneutralt som möjligt. 
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 Aktiviteter mot nedskräpning. Det handlar om information, 

kartläggning och fysiska åtgärder. 
 

 Tillsynsprojekt. Det handlar om till exempel avfallshantering hos 
mindre verksamheter samt sortering och hantering av bygg- och 

rivningsavfall. 
 

I övrigt handlar flera aktiviteter om förändrade arbetssätt och rutiner för att 

förebygga och återanvända saker. Sådana aktiviteter kan efter en tid ingå i 
normal driftbudget, men det kan komma att behövas projektbudget för att 

genomföra aktiviteterna och ta fram nya rutiner. Det gäller till exempel: 

 Upphandling - utveckling av rutiner och krav 

 

 Förebyggande av farligt avfall inom kommunkoncernen - Fasa ut 

kemikalier och produkter, som innehåller farliga ämnen i 
kommunkoncernen. 
 

 Fysisk planering – utveckla rutiner och riktlinjer samt ta fram en 
anpassad teknisk handbok. 

 
Privata och kommunala fastighetsägare påverkas av samhällets krav på ökad 
källsortering av avfall och god arbetsmiljö. I de fall fastigheter behöver anpassa 

avfallsutrymmen för att klara dessa krav kan det medföra behov av 
investeringar. Det ställer också krav på att fastigheter planeras på ett bra sätt 

från början för att undvika merkostnader i senare skede. 
 

Barnperspektiv 

Genomförande av avfallsplanen bedöms påverka barn och ungdomars uppväxt 
och framtid positivt på flera olika sätt: 

 

 På lång sikt genom att minska avfallets miljö- och klimatpåverkan. 
 

 I närmiljön genom aktiviteter för minskad nedskräpning. 
 

 Minska risker för hälsa genom aktiviteter för att förebygga farligt avfall 
i förskolor och skolor samt genom att säkerställa att farligt avfall 

hanteras på miljöriktigt sätt. 
 

 Minska risker för olyckor genom aktiviteter för att i ett tidigt skede av 
bygg- och planeringsprocesser säkerställa till exempel god 

trafiksäkerhet. Planen innehåller aktiviteter för att ta fram riktlinjer med 
mera för att vara tydligare med vad som ska gälla vid planering och 
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projektering av bostadsområden och andra områden där barn och 

ungdomar visats.  

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Thomas Lenell  

Samhällsbyggnadschef Maja Taaler Larsson 

 Teknisk chef 

Bilagor 

1. Förslag till ny avfallsplan 2023-2030 

1.1 Bilaga 1 – Handlingsplan 

1.2 Bilaga 2 - Styrmedel 

1.3 Bilaga 3 - Nuvarande avfallshantering 

1.4 Bilaga 4 - Nedlagda deponier 

1.5 Bilaga 5 - Uppföljning av tidigare avfallsplaner 

1.6 Bilaga 6 - Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 

1.7 Bilaga 7 - Framtida mängder insamlingssystem och anläggningar 

2. Samrådsredogörelse 
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för Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVFALLSPLAN 2023 – 2030 

Tillsammans är vi föregångskommuner för det hållbara, cirkulära samhället där avfall betraktas som resurs. 
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Läsanvisning 
Avfallsplanen består av detta huvuddokument med tillhörande bilagor.  

Huvuddokumentet fokuserar på syfte, målen, genomförandet och uppföljning. 

 

Bilagor  

1. Handlingsplan med aktiviteter  

2. Styrmedel  

3. Nuvarande avfallshantering   

4. Nedlagda deponier  

5. Uppföljning av tidigare avfallsplan  

6. Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)   

7. Framtida avfallsmängder, insamlingssystem och anläggningar 

 

 

 

Slutnoter är placerade i Bilaga 3  
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Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner, 
i denna avfallsplan benämnda som:  

Kommunerna 

har tagit fram avfallsplanen tillsammans. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Syfte 
Syftet med avfallsplanen är att förebygga 

avfall, öka återanvändningen och 

materialåtervinningen samt minska 

avfallets miljö- och klimatpåverkan genom 

att:  

• ange mål och aktiviteter 

• ge en samlad bild av den 

nuvarande avfallshanteringen 

• bidra till att de globala målen 

enligt Agenda 2030 och de 

nationella miljömålen inom 

avfallsområdet uppfylls.  

• långsiktigt styra avfallshanteringen 

så att den bidrar till ett hållbart 

och cirkulärt samhälle 

 

Avfallsplanen är ett verktyg för att möta 

samhällets krav inom området.  

 

 

Bakgrund 
Enligt miljöbalken ska det finnas en  

avfallsplan för varje kommun. 

Avfallshanteringen är en viktig del av 

samhället och påverkar infrastruktur, 

människors hälsa samt miljön. 

Avfallsplanen är ett kommunalt 

styrdokument som påverkar och påverkas 

av andra kommunala planer och program.  

 

Avfallsplanen riktar sig till alla inom 

kommunerna – medborgare, 

verksamheter, politiker och 

kommunkoncernens tjänstepersoner.  

Alla måste ta sitt ansvar för att se till att 

avfallshanteringen sker på rätt sätt.  

 

Kommunerna har ökat samarbetet kring 

avfallshanteringen, bland annat har de 

tillsammans infört insamling med 

fyrfackskärl vid småhus. De har även tagit 

fram avfallsföreskrifter och avfallstaxa  

gemensamt. Arbetet med att ta fram en 

avfallsplan är en naturlig del i det fortsatta 

samarbetet.
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Innehåll i en  
kommunal avfallsplan  
Avfallsplanen ska, enligt Naturvårdsverket,  

bland annat innehålla: 

• Mål 

• planerade åtgärder 

• uppgifter om vilka avfallstyper som  

uppkommer inom kommunen samt 

• uppgifter om mängd och ursprung 

 

 

Organisation för  
framtagande av 
avfallsplanen  
Avfallsplanen har tagits fram av 

representanter från kommunernas 

avfallsverksamheter, 

kommunledningskontor och 

miljöförvaltning. Kommunerna har 

även haft konsultstöd under hela 

framtagandet. Politiker från var och en 

av kommunernas 

presidier/bolagsstyrelse har följt 

arbetet och bidragit med synpunkter 

avseende inriktning och mål.  

 

Det har genomförts gemensamma workshop’s och temamöten med representanter 

från bland annat kommunernas verksamheter inom gata/park, bygg- och 

miljöavdelningar, fastighet, skolor, vård och omsorg. Exempelvis har åtgärder för att 

minska nedskräpning, förebygga avfall och öka återanvändning diskuterats. Under 

utställningen har förslaget skickats till ett stort antal aktörer för samråd samtidigt 

som handlingarna funnits tillgängliga på kommunernas hemsidor. 

 

 

Produktion 

Konsumtion 
Avfalls- 

hantering 

Från avfall 

till resurs 
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Vision 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunerna Håbo, Knivsta, 

Sigtuna och Upplands-Bro 

arbetar tillsammans för ett 

cirkulärt samhälle genom att 

bland annat förebygga och 

återanvända avfall samt 

minska miljöpåverkan. 

 

Avfallshanteringen är 

tillgänglig för alla och 

erbjuder god service. 

Kommuninvånarna är nöjda 

med avfallshanteringen i 

kommunerna och har goda 

kunskaper om hur de kan 

orsaka så liten 

miljöpåverkan som möjligt. 

 

Kommunerna är tillsammans 

föregångskommuner för det 

hållbara, cirkulära 

samhället, där avfall 

betraktas som en resurs. 

I kommunerna finns 

avfallssystem som bidrar till 

att det är lätt att göra rätt 

när avfallslämnare sorterar 

och nästan allt material kan 

återanvändas eller 

materialåtervinnas i 

cirkulära kretslopp.  
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Struktur:  
mål och åtgärder 
I avfallsplanen finns fyra utvecklingsområden 

med tillhörande utvecklingsmål som anger 

övergripande målsättningar.  

 

Till varje utvecklingsmål finns en eller flera 

indikatorer med målvärden.  

 

Aktiviteter kopplade till målen anges i bilaga 1 

med beskrivningar av aktiviteterna samt 

ansvariga för de olika aktiviteterna.  

 

Två av de fyra utvecklingsområdena utgår ifrån 

avfallstrappans olika steg; Förebyggande och 

återanvändning samt Från avfall till resurs.  

 

Det tredje utvecklingsområdet, Minskad 

miljöpåverkan, fokuserar på nedskräpning och 

en giftfri miljö.  

 

Det fjärde utvecklingsområdet, Tillgänglighet 

och service, stöttar de andra 

utvecklingsområdena med det mänskliga 

användarperspektivet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förebyggande och återanvändning 

Avfall till resurs 

Minskad miljöpåverkan 

Tillgänglighet och service 
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Nationella mål,  
EU och  

Agenda 2030 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avfallstrappan anger prioritetsordning för hur 

produkter och material ska hanteras. Den är fastslagen i 

EU:s avfallsdirektiv och i miljöbalken 

 

I de flesta fall behövs en samverkan mellan 

kommunerna och mellan olika aktörer för att målen ska 

kunna uppnås. Det kan vara till exempel kommunerna, 

fastighetsägare, byggherrar, verksamheter och inte 

minst kommuninvånare.  

 

 

Avfallsplanens mål har bland annat utgått från:   

 

• FN:s globala hållbarhetsmål enligt Agenda 2030  

 

• Mål och bestämmelser enligt EU:s direktiv1 om 

avfallshantering och handlingsplan för cirkulär 

ekonomi2  

 

• De nationella miljökvalitetsmålen, etappmålen 

och den nationella avfallsplanen 2018–20233 med 

bland annat Sveriges långsiktiga klimatmål som 

innebär att senast år 2045 ska Sverige inte ha 

några nettoutsläpp av växthusgaser till 

atmosfären4.  
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Nationella etappmål finns för bland annat:  

 

• bygg- och rivningsavfall till materialåtervinning eller återanvändning,  

• kommunalt avfall till materialåtervinning eller återanvändning,  

• biologisk behandling av matavfall,  

• minskning av utsläpp av växthusgaser,  

• återanvändning av förpackningar,  

• utfasning av farliga ämnen från miljön,   

• minskat matsvinn. 

  

Den nationella strategin för omställning till 

en cirkulär ekonomi och den nationella 

avfallsplanen, med de särskilt utpekade 

avfallsflödena plast, textil, livsmedel, bygg- 

och rivning och elektronik, med respektive 

handlingsplan är också viktiga underlag i 

framtagandet av mål och aktiviteter. 

 

 

Källa: www.regeringen.se 

 

 

Avfallsplanens förhållande till andra planer och program beskrivs i bilaga 6 

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 
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Förebyggande och  

återanvändning av avfall  
 

 

 

Avfallsmängderna ska minska genom förebyggande och 
återanvändning.  

 

Många saker kan användas under längre tid genom att dela, hyra, reparera och 

återanvända istället för att köpa nytt. Mindre nytillverkning och längre livslängd ger stora 

miljövinster genom lägre energiförbrukning, minskade utsläpp av klimatpåverkande gaser 

och besparing av begränsade naturresurser. Vi behöver alla hjälpas åt och inspirera 

varandra genom goda exempel. Det viktigaste är att inte automatiskt köpa nya produkter 

utan fundera på om köpet behövs, och i så fall, om det finns begagnade alternativ. Det 

kan även bidra till fler arbetstillfällen i regionen.  

 

I avfallsplanens handlingsplan anges aktiviteter som valts ut som prioriterade insatser att 

arbeta med under avfallsplanens genomförandeperiod.  

Det är framför allt information, utbildning för politiker och tjänstemän, utveckling av krav 

i upphandlingar, utveckling av möjligheter för förebyggande och återanvändning av bygg- 

och rivningsavfall samt arbete för att minska matsvinn i skolor och omsorg.  

 

 

Indikatorer: 

 

• Total mängd kommunalt avfall5, kg/person6   

Målvärde: Nedåtgående trend  

 

• Mängd matsvinn från kommunernas storkök, gram/portion uppdelat på   

tallrikssvinn, serveringssvinn och tillagningssvinn  

Målvärde: Nedåtgående trend   

 

• Andel upphandlingar som genomförs i enlighet med Mål 6 En miljömässigt 

ansvarsfull offentlig upphandling i den nationella upphandlingsstrategin, %   

Målvärde: Uppåtgående trend 
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Från avfall till resurs  
 

 

 

 

 

Materialåtervinning och biologisk återvinning ska öka.  

 

Det avfall som inte kan återanvändas ska sorteras och i första hand materialåtervinnas 

för att spara på energi och resurser. Det ger generellt sett större miljönytta att 

materialåtervinna avfall än att bränna det, även om energin från förbränningen tas till 

vara.  

 

Avfall behöver lyftas högre upp i den så kallade avfallstrappan7 för användning av 

resurser på bästa möjliga sätt.  

Det avfall som inte kan materialåtervinnas ska förbrännas med energiutvinning och bästa 

möjliga reningsteknik. Restprodukter från energiåtervinning ska i möjligaste mån 

användas som ny produkt eller råvara.  

Insamlingssystemen behöver vidareutvecklas så att flera olika material kan sorteras och 

samlas in separat, till exempel textilier.  

 

I avfallsplanens handlingsplan anges aktiviteter som kommer att utföras för att bidra till 

att andelen avfall till materialåtervinning och biologisk återvinning ska öka.  

 

Det är framför allt utveckling av återvinningscentraler/ kretsloppscentraler8 med 

mottagning av fler typer av material, komplettering av fastighetsnära insamling av 

förpackningar och returpapper samt utveckling av möjligheter att sortera bygg- och 

rivningsavfall. 

 

 

 

Indikatorer:  

 
• Andel kommunalt avfall9 för materialåtervinning, inklusive biologisk behandling10  

Målvärde: 55 % till år 2025, 60 % till år 2030, 65 % 2035
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Minskad miljöpåverkan  
 
 

 

Nedskräpning och annan negativ miljöpåverkan ska minska  

 
Avfall är förknippat med flera olika typer av diffus spridning av föroreningar och ämnen som 

påverkar miljön, klimatet och vår hälsa negativt. Det handlar om bland annat nedskräpning, 

utsläpp från transporter, hantering av farligt avfall samt utlakning från nedlagda deponier.  

 

Utsläppen och påverkan på miljön kan minskas genom att exempelvis undvika att sprida 

skräp i omgivningen, i naturen eller i vattendrag välja miljövänligare alternativ, hantera 

farligt avfall på säkert sätt.  

 

Med en ren och skräpfri omgivning ökar även tryggheten i området, även om det finns 

andra, mer komplicerade faktorer att också arbeta med för ökad trygghet. 

 

I avfallsplanens handlingsplan anges aktiviteter som kommer att utföras för att 

nedskräpning och annan negativ miljöpåverkan ska minska.  

Det är framför allt ett flertal informationsinsatser i kommunerna. Informationen kommer 

vara riktad till olika grupper, bland annat skolor och bör finnas på olika språk.  

Kartläggning av nedskräpning kommer genomföras och gemensamma strategier kommer tas 

fram för bland annat sortering av avfall på allmänna platser.  

 

En annan aktivitet, som pågår systematiskt inom vissa verksamheter, är att fasa ut 

kemikalier och produkter som innehåller farliga ämnen i alla kommunkoncernens 

verksamheter.  

 

 

Indikatorer:  

• Skräpmätning, st/10 m2  

Målvärde: Nedåtgående trend 

  

• Andel förnybara drivmedel för insamling av avfall11, %  

Målvärde: Uppåtgående trend  
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Tillgänglighet och service 
  
 
 
 

Förtydliga, förenkla och uppmuntra så att det blir lätt att göra rätt.  

 
Det ska vara lätt att förstå hur avfall kan minskas, hur det ska sorteras och var det lämnas. 

Det kan handla om bland annat information, skyltning och pedagogiskt utformade 

insamlingssystem. 

 
I avfallsplanens handlingsplan anges aktiviteter som kommer att utföras för att vidareutveckla 

tillgänglighet och service.  

 

Det är framför allt:  

 

Informationsinsatser, exempelvis genom att vidareutveckla kommunernas app för avfallshantering 

för information och som stöd i arbetet med att förändra beteenden.  

 

Det handlar även om att vidareutveckla insamlingssystem nära avfallslämnaren, till  

exempel fastighetsnära insamling i flerbostadshus, och service på återvinningscentralerna i 

kommunerna.  

 
 

 
Indikatorer:  
 

• Andel av invånarna som är nöjda med kommunen som leverantör av avfallstjänster, 

%12 

• Målvärde: Uppåtgående trend  

 

• Andel hushåll i småhus och i flerbostadshus, som har tillgång till fastighetsnära 

insamling för både förpackningar och returpapper, % Målvärde: 95 %13  
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Ansvar och genomförande  

Alla nämnder och bolagsstyrelser är ansvariga för att implementera avfallsplanen i sin 

verksamhet och genomföra aktiviteter. För att uppnå avfallsplanens mål behövs 

samverkan mellan nämnder, bolagsstyrelser och mellan kommunerna. Flera av 

aktiviteterna kan genomföras mer effektivt i samverkan mellan kommunerna.  

 

Uppföljning och redovisning  
Avfallsansvarig nämnd i varje kommun har det övergripande ansvaret för att följa upp 

och utvärdera genomförandet av avfallsplanen och miljöpåverkan enligt 

miljökonsekvensbeskrivningen, bilaga 6.  

 

Planen ska följas upp årligen och resultatet redovisas i en rapport med statistik för 

uppföljning per mål samt redovisning av genomförda aktiviteter. Uppföljningen 

redovisas både uppdelat per kommun och samlat.  För att avfallsplanens mål ska nås 

behövs kontinuerliga uppföljningar. På så sätt finns också möjlighet att se om 

förstärkta resurser eller ett annorlunda arbetssätt krävs inom något område.   

 

Planera Genom-

föra 

Ut-

värdera 
Förbättra 
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1 Förebyggande och återanvändning av avfall 

 

Aktiviteter  Ansvarig/ 
Samordnare 

Håbo 

Ansvarig/ 
Samordnare 

Knivsta 

Ansvarig/ 
Samordnare 

Sigtuna 

Ansvarig/ 
Samordnare 

Upplands-Bro 

Tidplan 

Information och utbildning: Ta fram gemensamt material som kan användas i 
alla kommunerna och även på andra sätt genomföra informationsinsatser och 
utbildningar med gemensamma resurser. Arbetet med informationsmaterial 
och utbildningar samordnas för avfallsplanens olika utvecklingsområden. 
 
Det omfattar bland annat utbildning av politiker och tjänstemän och 
informationsinsatser riktade till medborgare, fastighetsägare och företag. En 
av kanalerna som kan användas är appen för avfallshantering. Olika typer av 
informationsmaterial (digitalt, papper och muntligt) ska tas fram för att vara 
tillgängligt för olika grupper i samhället. 
 
Information och utbildning syftar bland annat till att stötta övriga aktiviteter i 
avfallsplanen och kan omfatta bland annat: 

- Information om hur kommuninvånare kan förebygga avfall   
- Utbildning och workshop om förebyggande av avfall inom 

kommunkoncernens verksamheter, med fokus på IT-produkter, 
engångsartiklar/ förbrukningsmaterial, textilier, möbler samt 
byggmaterial 

Avfalls-

ansvarig 

nämnd 

Avfalls-

ansvarig 

nämnd 

Avfalls-

ansvarig 

nämnd 

Avfalls-

ansvarig 

nämnd 

2023 och 

insats 

varje år 
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Aktiviteter  Ansvarig/ 
Samordnare 

Håbo 

Ansvarig/ 
Samordnare 

Knivsta 

Ansvarig/ 
Samordnare 

Sigtuna 

Ansvarig/ 
Samordnare 

Upplands-Bro 

Tidplan 

Upphandling: Upphandling ska användas för att minska mängden avfall och 
återanvända produkter i så stor utsträckning som möjligt. 
 
Det omfattar bland annat att vidareutveckla inköps- / upphandlingspolicy 
med syfte att lyfta cirkulär hantering av produkter och förebygga avfall. 
Arbetet bör göras i samverkan över kommungränserna och kan till exempel 
omfatta att ta fram riktlinjer. Prioriterade produkter: IT-produkter, 
engångsartiklar/ förbrukningsmaterial, textilier, möbler, livsmedel. Inspiration 
kan hämtas från Upphandlingsmyndigheten med flera. 
 

Kommun-

styrelsen 

Kommun-

styrelsen 

Kommun-

styrelsen 

Kommun-

styrelsen 

2023 och 

insats 

varje år 

Gemensam workshop för representanter från upphandlingsenheterna, om 
hur rutiner och krav i upphandlingar kan användas för att förebygga avfall och 
återanvända produkter, för samverkan och erfarenhetsutbyte mellan 
kommunerna. Om det är aktuellt med någon specifik typ av upphandling för 
kommunerna kan den användas som tema för det årets workshop och då kan 
även representanter för berörd verksamhet delta. 
 

Kommun-

styrelsen 

Kommun-

styrelsen 

Kommun-

styrelsen 

Kommun-

styrelsen 

En varje 

år 
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Aktiviteter  Ansvarig/ 
Samordnare 

Håbo 

Ansvarig/ 
Samordnare 

Knivsta 

Ansvarig/ 
Samordnare 

Sigtuna 

Ansvarig/ 
Samordnare 

Upplands-Bro 

Tidplan 

Återanvändning inom kommunkoncernen: Vidareutveckla möjligheter till 
återanvändning.  
 
Det omfattar bland annat att hålla workshop med olika teman för 
representanter från berörda förvaltningar i alla kommuner – med syfte att 
sprida goda exempel och inspirera varandra mellan olika verksamheter. 
Samverkan bör ske över kommungränserna och med representanter för 
externa aktörer och frivilligorganisationer. Se även aktiviteter för att ta fram 
gemensamt material för information och utbildning. Prioriterade produkter 
att återanvända, eller på annat sätt förlänga livstiden för, är IT-produkter, 
textilier och möbler. 
 

Kommun-

styrelsen 

Kommun-

styrelsen 

Kommun-

styrelsen 

Kommun-

styrelsen 

2023 och 

insats 

varje år 

Ta fram verktyg/metod för mätning av mängder återbruksprodukter som 
lämnas in vid återvinningscentraler. Tas fram gemensamt för kommunerna. 

 

Avfalls-

ansvarig 

nämnd 

Avfalls-

ansvarig 

nämnd 

SIVAB Avfalls-

ansvarig 

nämnd 

2023 

Minskat matsvinn: Systematiskt arbete för att minska matsvinn i förskolor, 
skolor samt vård och omsorg.  
 
Det omfattar bland annat årlig mätning av matsvinn och integrering av 
aktiviteter i förskolornas och skolornas pedagogiska arbete när det är möjligt. 
En del i den årliga uppföljningen av arbetet med matsvinn kan till exempel 
vara att hålla gemensam workshop för representanter från alla kommunernas 
storköksverksamhet. På gemensam workshop kan även annat arbete med att 
minska mängden avfall för verksamheterna tas upp. 
 

Kommun-

styrelsen 

Kommun-

styrelsen 

Kommun-

styrelsen 

Ansvariga 

verksamhetsn

ämnder 

2023 och 

insats 

varje år 
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Aktiviteter  Ansvarig/ 
Samordnare 

Håbo 

Ansvarig/ 
Samordnare 

Knivsta 

Ansvarig/ 
Samordnare 

Sigtuna 

Ansvarig/ 
Samordnare 

Upplands-Bro 

Tidplan 

Förebyggande och återanvändning av bygg- och rivningsavfall: 
Skapa förutsättningar för förebyggande och återanvändning av byggmaterial 
inom kommunkoncernen samt i samverkan med externa aktörer och mellan 
kommunerna. 
 
Det kan omfatta viss mottagning på återvinningscentraler, återbyggdepå, 
politiskt beslut om riktlinjer för kommunens egna verksamheter, 
samverkansgrupp med representanter från alla kommunerna med syfte att 
vidareutveckla rutiner, framtagande av riktlinjer/krav/vägledning för 
kommunens egna verksamheter, avseende hantering och sortering av bygg- 
och rivningsavfall med mera. Inspiration kan hämtas från 
branschorganisationen Byggföretagen, med flera.  
 
En förstudie om hur kommunkoncernen kan bidra till att etablera möjligheter 
till återanvändning av byggmaterial och produkter genomförs som ett första 
steg i arbetet. 

Kommun-

styrelsen 

Kommun-

styrelsen 

Kommun-

styrelsen 

Kommun-

styrelsen 

2023 och 

insats 

varje år 
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2 Från avfall till resurs 

 

Aktiviteter  Ansvarig/ 
Samordnare 

Håbo 

Ansvarig/ 
Samordnare 

Knivsta 

Ansvarig/ 
Samordnare 

Sigtuna 

Ansvarig/ 
Samordnare 

Upplands-Bro 

Tidplan 

Information om materialåtervinning, bland annat om: 

- Vidareutveckla information om vad som ska sorteras och hur 

det ska ske. 

- Ge återkoppling till kommuninvånare om miljönytta med 

sortering och materialåtervinning. 

Se informationsaktiviteter kopplade till ”Förebyggande och 
återanvändning av avfall”, om samordning och samverkan. 
 

Avfalls-

ansvarig 

nämnd 

Avfalls-

ansvarig 

nämnd 

SIVAB Avfalls-

ansvarig 

nämnd 

2023 och 

insats 

varje år 

Genomföra plockanalyser av avfall minst vart tredje år och vid behov 
efter större förändring av insamlingssystemen. Inriktning och urval för 
plockanalyser kan variera beroende på behov av information. 
Resultatet av analyserna ska redovisas och användas i 
informationsarbetet. Plockanalyserna genomförs gemensamt och 
samordnat mellan kommunerna. 
 

Avfalls-

ansvarig 

nämnd 

Avfalls-

ansvarig 

nämnd 

SIVAB Avfalls-

ansvarig 

nämnd 

Vart 

tredje år 

Utveckling av återvinningscentraler/kretsloppspark:  
Se över möjligheter att få avsättning för ytterligare typer av material 
och utveckla sortering vid återvinningscentraler. Detta omfattar både 
grovavfall och bygg- och rivningsavfall som lämnas till 
återvinningscentraler. Se även åtgärder kopplade till ”Tillgänglighet 
och service”. 

Avfalls-

ansvarig 

nämnd 

Avfalls-

ansvarig 

nämnd 

SIVAB Avfalls-

ansvarig 

nämnd 

2023 och 

insats 

varje år 
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Aktiviteter  Ansvarig/ 
Samordnare 

Håbo 

Ansvarig/ 
Samordnare 

Knivsta 

Ansvarig/ 
Samordnare 

Sigtuna 

Ansvarig/ 
Samordnare 

Upplands-Bro 

Tidplan 

 

Fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper  
Inventera och komplettera fastighetsnära insamling av förpackningar 
och returpapper samt sortering av matavfall i kommunkoncernens 
verksamheter. Samordna i största möjliga utsträckning rutiner och 
ansvarsfördelning mellan fastighetsägare och kommunala 
verksamheter. 
 
Utöver ovanstående kommer fortsatt utbyggnad av fastighetsnära 
insamling av förpackningar och returpapper att ske i flerbostadshus 
där detta saknas. Fastighetsägare ansvarar för utformning av 
avfallsutrymmen för att få plats för sortering. Det väntas beslut från 
regeringen under sommaren 2022, om förutsättningarna för 
insamling av förpackningar. 
 

Kommun-

styrelsen 

Kommun-

styrelsen 

Kommun-

styrelsen 

Kommun-

styrelsen och 

avfalls-

ansvarig 

nämnd 

2023 och 

insats 

varje år 

Bygg- och rivningsavfall  
Utveckla och följ upp krav på sortering och materialåtervinning av 
bygg- och rivningsavfall, vid ny- och ombyggnationer av 
kommunkoncernens fastigheter och vid mark- och 
anläggningsarbeten.  
 
Se separat aktivitet för mottagning av bygg- och rivningsavfall vid 
återvinningscentraler, ”utveckling av återvinningscentraler” ovan. 
 

Kommun-

styrelsen 

Kommun-

styrelsen 

Kommun-

styrelsen 

Kommun-

styrelsen 

2023 och 

insats 

varje år 
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Aktiviteter  Ansvarig/ 
Samordnare 

Håbo 

Ansvarig/ 
Samordnare 

Knivsta 

Ansvarig/ 
Samordnare 

Sigtuna 

Ansvarig/ 
Samordnare 

Upplands-Bro 

Tidplan 

Avfall från behandling av avloppsvatten 
Fortsatt arbete för att säkerställa att slam från behandling av 
avloppsvatten även i fortsättningen klarar krav på kvalitet och gränser 
för innehåll av föroreningar. Det omfattar uppströmsarbete i 
samverkan mellan kommunernas VA-organisationer och ansvariga för 
avloppsreningsverk. För Knivsta omfattar det även utveckling av 
återförandet av avloppsslam från ureaanläggning, som tar emot 
svartvatten från slutna tankar. 
 

Kommun-

styrelsen 

Kommun-

styrelsen 

SIVAB Tekniska 

nämnden 

2023 och 

insats 

varje år 
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3 Minskad miljöpåverkan 

 

Aktiviteter Ansvarig/ 
Samordnare 

Håbo 

Ansvarig/ 
Samordnare 

Knivsta 

Ansvarig/ 
Samordnare 

Sigtuna 

Ansvarig/ 
Samordnare 

Upplands-Bro 

Tidplan 

Nedskräpning 

Information om nedskräpning, inklusive följande moment: 

• Ta fram en kommunikationsplan för minskad nedskräpning  

• Informationsinsatser för att skapa beteendeförändringar. 

• Information om skräpets skadlighet 

• Riktad information till olika grupper: 

• Skolor - barn 

• Information på olika språk 

• Medborgardialog om nedskräpning med lokala grupper  

• Använd material från Håll Sverige Rent och komplettera med 

gemensamt material i alla kommunerna 

Se informationsaktiviteter kopplade till ”Förebyggande och 

återanvändning av avfall”, om samordning och samverkan. 

Kommun-

styrelsen 

Kommun-

styrelsen 

Kommun-

styrelsen 

Avfalls-

ansvarig 

nämnd 

2023 och 

insats 

varje år 

Samverkansgrupp med representanter från olika förvaltningar för samordning 
av arbete mot nedskräpning och tydliggöra roller. Samverkan bör ske med 
motsvarande grupp i alla kommuner.  
 

Kommun-

styrelsen 

Kommun-

styrelsen 

Kommun-

styrelsen 

Kommun-

styrelsen 

2023 och 

insats 

varje år 
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Aktiviteter Ansvarig/ 
Samordnare 

Håbo 

Ansvarig/ 
Samordnare 

Knivsta 

Ansvarig/ 
Samordnare 

Sigtuna 

Ansvarig/ 
Samordnare 

Upplands-Bro 

Tidplan 

Kartlägga nedskräpning genom skräpmätning, i enlighet med metod som SCB 
och Håll Sverige Rent har tagit fram. Mätningar är ett verktyg för att studera 
utvecklingen av nedskräpningen över tid, ge underlag för åtgärder, se över 
placeringen av papperskorgar och askkoppar och följa upp nedskräpningsmål 
i avfallsplanen. Det statistiska mått som används är genomsnittligt antal 
skräpföremål per 10 kvadratmeter (10 m2). Skräpmätningar kan utföras 
samordnat i kommunerna. 
 

Kommun-

styrelsen 

Kommun-

styrelsen 

Kommun-

styrelsen 

Avfalls-

ansvarig 

nämnd 

Vart 

tredje år 

Genomföra fysiska åtgärder för att minska nedskräpning. Ta fram 
gemensamma riktlinjer/strategier för utformning av papperskorgar och 
förebyggande av nedskräpning samt sortering av avfall på allmänna platser.  
 

Kommun-

styrelsen 

Kommun-

styrelsen 

Kommun-

styrelsen 

Avfalls-

ansvarig 

nämnd 

2024 och 

insats 

varje år 

Tillsyn och uppföljning 
Information, registerkontroll och kontakter med verksamheter för att följa 
upp om verksamheter har abonnemang och har rätt abonnemang. 
Uppföljning av abonnemang fokuserar på avfall under kommunalt ansvar.  
Granskning av verksamheternas hantering av farligt avfall. Detta bör särskilt 
avse hantering hos små verksamheter.  
Information till företagare om hur avfallshanteringen fungerar och vad får 
man göra, avseende hantering av allt avfall.  

 

Kommun-

styrelsen i 

samarbete 

med Bygg- 

och 

miljönämnde

n 

Kommun-

styrelsen 

Bygg- och 

miljö-

nämnden och 

SIVAB 

Bygg- och 

miljö-

nämnden i 

samarbete 

med avfalls-

ansvarig 

nämnd 

2023 och 

insats 

varje år 
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Aktiviteter Ansvarig/ 
Samordnare 

Håbo 

Ansvarig/ 
Samordnare 

Knivsta 

Ansvarig/ 
Samordnare 

Sigtuna 

Ansvarig/ 
Samordnare 

Upplands-Bro 

Tidplan 

Nedlagda deponier 
Detta avser komplettering av dokumentation och genomförande av 
undersökningar där det behövs. Planera och dokumentera vilka 
skyddsåtgärder som behövs, eller dokumentera bedömningen att åtgärder 
inte behövs.  
Steg 1. Klassificering enligt MIFO fas 1 för deponier där det inte har gjorts 
tidigare.  
Steg 2. Kompletterande undersökningar och provtagningar, där kommunen är 
ansvarig 
Steg 3. Skapa prioriteringsordning för de deponier som behöver åtgärdas med 
grov tidplan 
Samverkan mellan kommunerna i tillsynsprojekt för nedlagda deponier ska 
genomföras. Även övrigt arbete kan ske i samverkan mellan kommunerna. 
 

Bygg- och 

miljö-

nämnden  

Kommun-

styrelsen 

Kommun-

styrelsen 

Kommun-

styrelsen i 

samarbete 

med bygg- 

och miljö-

nämnden   

2026 

 

2030 

Förebygg farligt avfall 
Tillämpa och anpassa konceptet för ”Giftfri förskola” för fler verksamheter: 
Fasa ut kemikalier och produkter, som innehåller farliga ämnen i 
kommunkoncernen. Genom samverkan mellan kommunerna kan kunskap 
och goda exempel spridas. 
 

Kommun-

styrelsen 

Kommun-

styrelsen 

Kommun-

styrelsen 

Bygg- och 

miljö-

nämnden, 

avfalls-

ansvarig 

nämnd 

2023 och 

insats 

varje år 

Insamling och hantering av farligt avfall Avfalls-

ansvarig 

nämnd 

Avfalls-

ansvarig 

nämnd 

SIVAB Avfalls-

ansvarig 

nämnd 

2024, 

2026, 

2028 
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Aktiviteter Ansvarig/ 
Samordnare 

Håbo 

Ansvarig/ 
Samordnare 

Knivsta 

Ansvarig/ 
Samordnare 

Sigtuna 

Ansvarig/ 
Samordnare 

Upplands-Bro 

Tidplan 

Utvärdera insamling och hantering av farligt avfall som kommunen ansvarar 
för och vid behov vidta åtgärder för att förbättra insamlingen för att 
säkerställa att farligt avfall omhändertas på ett miljösäkert sätt.  
Se även aktivitet för tillsyn och uppföljning av små verksamheters farliga 
avfall och aktivitet för plockanalyser. 

 

4 Tillgänglighet och service 

 

Aktiviteter  Ansvarig/ 
Samordnare 

Håbo 

Ansvarig/ 
Samordnare 

Knivsta 

Ansvarig/ 
Samordnare 

Sigtuna 

Ansvarig/ 
Samordnare 

Upplands-Bro 

Tidplan 

Information, inklusive följande moment: 

• Utveckla appen om avfallshantering och ha mer 
kommunikation i appen 

• Utveckla utbud av e-tjänster 

• Informera och stötta fastighetsägare i arbetet med att utveckla 
fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper 

Se informationsaktiviteter kopplade till ”Förebyggande och 
återanvändning av avfall”, om samordning och samverkan. 
 

Avfalls-

ansvarig 

nämnd 

Avfalls-

ansvarig 

nämnd 

SIVAB Avfalls-

ansvarig 

nämnd 

2023 och 

insats 

varje år 
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Samordnare 
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Sigtuna 

Ansvarig/ 
Samordnare 

Upplands-Bro 

Tidplan 

Utveckling av återvinningscentraler/kretsloppspark  
Utvärdera, och vid behov utveckla, anläggningarnas erbjudande 
avseende öppettider, tillgänglighet, lokalisering, tjänster med mera. 
Undersök om utveckling och drift av anläggningarna kan samordnas, 
eller ske gemensamt, i större utsträckning mellan kommunerna. 
Se även åtgärder kopplade till ”Från avfall till resurs”. 
 

Avfalls-

ansvarig 

nämnd 

Avfalls-

ansvarig 

nämnd 

SIVAB Avfalls-

ansvarig 

nämnd 

2023,  

2026, 

2029 

Fysisk planering 
Fysisk planering för användning av hållbara och effektiva 
insamlingssystem i exploateringsprojekt samt vid annan ny- och 
ombyggnation.  
Ta fram kortfattade lokala riktlinjer och en anpassad gemensam teknisk 
handbok med utgångspunkt i Avfall Sveriges handbok om 
avfallsutrymmen, som stöd i plan- och bygglovsprocessen. Arbetet sker 
gemensamt i kommunerna. 
 

Kommun-

styrelsen 

Kommun-

styrelsen 

Kommun-

styrelsen i 

samarbete 

med Bygg- 

och miljö-

nämnden och 

SIVAB 

Kommunstyr

elsen, Bygg- 

och miljö-

nämnden och 

avfalls-

ansvarig 

nämnd 

2024, 

2028 

Se över behovet av nya och befintliga återvinningsstationer i samråd 
med ansvarig för insamling av förpackningar. 
 

Avfalls-

ansvarig 

nämnd 

Avfalls-

ansvarig 

nämnd 

Avfalls-

ansvarig 

nämnd 

Avfalls-

ansvarig 

nämnd 

2024, 

2026, 

2028 

Tjänster och service för insamling av avfall 
Utvärdera service avseende utbud av tjänster och undersök 
möjligheter att i ännu större utsträckning erbjuda likartade tjänster i 
kommunerna. 
 

Avfalls-

ansvarig 

nämnd 

Avfalls-

ansvarig 

nämnd 

SIVAB Avfalls-

ansvarig 

nämnd 

2023,  

2026, 

2029 
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Aktiviteter  Ansvarig/ 
Samordnare 

Håbo 

Ansvarig/ 
Samordnare 

Knivsta 

Ansvarig/ 
Samordnare 

Sigtuna 

Ansvarig/ 
Samordnare 

Upplands-Bro 

Tidplan 

Genomföra kundundersökningar 
Undersökning av kommuninvånarnas uppfattning om kommunernas 
avfallshantering görs genom enkät minst vart tredje år och vid behov 
efter större förändring av insamlingssystemet. Enkätundersökningar 
genomförs gemensamt för kommunal service eller teknisk service. 
Kommunerna kan även genomföra egna enkätundersökningar för 
avfallshanteringen. Vilken typ av enkätundersökning som kommer att 
genomföras bestäms av kommunen när det är aktuellt. 
 

Kommun-

styrelsen/ 

Avfalls-

ansvarig 

nämnd 

Kommun-

styrelsen/ 

Avfalls-

ansvarig 

nämnd 

Kommun-

styrelsen 

/SIVAB 

Kommun-

styrelsen 

och avfalls-

ansvarig 

nämnd 

Vart 

tredje 

år 

    

  Aktiviteter som planerats i tidigare avfallsplaner men ej slutförts kommer att slutföras i Avfallsplan 2023–2030   
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1 Inledning 

I denna bilaga beskrivs styrmedel som kommunerna avser att använda för att nå 

målen i avfallsplanen. 

2 Avfallsföreskrifter 

Kommunen beslutar om avfallsföreskrifter. I föreskrifterna står vilket ansvar och 

vilka skyldigheter olika aktörer har och innehåller bestämmelser om hur avfallet ska 

sorteras, förvaras och hämtas. Föreskrifterna är en del av det juridiska stödet vid 

genomförande av avfallsplanens åtgärder. 

I föreskrifterna anges till exempel regler om matavfallsinsamling, som kommunerna 

har sedan flera år tillbaka, och regler om insamling med fyrfackskärl, som 

kommunerna har infört för alla småhus för att göra det lätt för kommuninvånare att 

sortera. 

Inom en snar framtid väntas det beslutas om förändrad lagstiftning. Föreskrifterna 

kommer att behöva anpassas både med avseende på lagstiftning och för att se över 

möjligheterna att tydligare styra mot mål i avfallsplanen. 

3 Avfallstaxa 

Avfallstaxan finansierar avfallshanteringen i respektive kommunen och följer 

självkostnadsprincipen. Taxan är ett viktigt ekonomiskt styrmedel för att påverka 

fastighetsägares och verksamhetsutövares val av tjänster.  

Kommunerna har miljöstyrande avfallstaxa, där avgifterna tas ut så att 

återanvändning, återvinning eller annan miljövänlig avfallshantering stimuleras 

samt för att främja en effektiv hämtning. 

I alla fyra kommuner används avfallstaxan för att påverka abonnenter att sortera 

matavfall. Taxan används också för att påverka boende i småhus att sortera ut fler 

förpackningsfraktioner, genom att abonnemang med två fyrfackskärl kostar lika 

mycket som abonnemang med enbart ett fyrfackskärl. 

Avfallstaxa kommer att fortsätta anpassas till förändrade krav enligt lagstiftning och 

för att se över möjligheterna att tydligare styra mot mål i avfallsplanen. 

4 Kommunikation 

Information om avfall ska vara tillgänglig, begriplig och förtroendegivande. 

Kommuninvånarna ska känna att avfallshanteringen är effektiv, servicenivån är god 

och att de kan bidra till att minimera avfallets miljöpåverkan tillsammans med 

kommunen.  

Alla kommuner har ett lagstadgat ansvar för information om både sådant avfall som 

omfattas av kommunalt renhållningsansvar och för vissa typer av avfall som 
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omfattas av producentansvar. Kommunerna ska informera både om hur avfall ska 

sorteras, om tillgängliga insamlingssystem och om förebyggande av avfall1.  

Miljökommunikation är i allmänhet komplex och syftar till både en attityd- och 

beteendeförändring, och det tar tid att få genomslag. Avfallsfrågorna präglas av att 

hushåll och verksamheter förväntas ändra attityd och därmed även sitt beteende.  

För att nå en beteendeförändring är det viktigt med enkelhet och tillgänglighet i 

insamlingssystemet för att få invånarna att göra på rätt sätt. Information ska finnas 

på olika sätt; digitalt, fysiskt och muntligt, för att vara tillgänglig för olika grupper i 

samhället, med olika förutsättningar. 

Kommunernas avfallsverksamheter medverkar i nationella informationskampanjer 

som kan understödja mål för avfallshanteringen.  

Exempel på informations- och kommunikationskanaler som används inom 

avfallshanteringen i kommunerna är: 

• App för kommunernas avfallshantering 

• Återkommande utskick med information om avfallshanteringen - 

direktutskick 

• Kommunernas och Sigtuna Vatten & Avlopps webbplatser 

• Annonsering i lokalpress 

• Särskild information till nyinflyttade 

Flera aktiviteter i avfallsplanen handlar om information, utbildning och 

kommunikation, bland annat om förebyggande av avfall, återanvändning av 

produkter och nedskräpning.  

5 Upphandling 

Kommunerna har stora möjligheter att påverka genom offentlig upphandling och 

offentliga inköp. Upphandling är ett viktigt styrmedel. Genom att ställa miljökrav i 

upphandlingar kan kommunerna både påverka miljöbelastning och 

resurshushållning inom den egna verksamheten, inspirera andra organisationer att 

ställa liknande krav och motivera utveckling. Kommunerna kan också ha rutiner för 

avfallsförebyggande arbete i samband med inköp och upphandling, vilket i sig kan 

bidra till att aktivt förebygga avfall och dess farlighet. 

Kommunerna samarbetar med avseende på upphandlingar inom 

avfallsverksamheten och har gjort gemensamma upphandlingar av avtal om 

insamling och behandling i samband med att insamling med fyrfackskärl infördes. 

Genom att göra gemensam upphandling blir kommunerna tillsammans en starkare 

beställare.  

I avfallsplanen finns aktiviteter om fortsatt utveckling av krav i upphandlingar för 

ökad återanvändning och återvinning av material samt samverkan mellan 

kommunerna.  

 
1 Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall 
(2020:6) samt förordning om producentansvar för förpackningar (2022:1274). 
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6 Fysisk planering 

En väl fungerande avfallshantering är ett allmänt intresse och finns därför med i den 

fysiska planeringen. Det kan gälla fastighetsnära platser för källsortering, 

återvinningscentraler och avfallsanläggningar. 

I detaljplaner regleras markens lämplighet för en viss användning mer i detalj. I 

arbetet med att ta fram en detaljplan ska avvägningar göras mellan allmänna och 

enskilda intressen, vilket innebär att bland annat möjligheterna att ordna 

avfallshämtning kan behöva utredas.  

I byggandet av det hållbara samhället är avfallshanteringen en del av den 

grundläggande infrastrukturen. Fysisk planering är därför ett viktigt styrmedel för 

att nå avfallsplanens mål om förebyggande, återanvändning och återvinning av 

avfall. Det sker genom att säkerställa att det finns ytor och utrymmen för 

avfallssortering inom byggnader och på fastigheter. I den fysiska planeringen 

behöver hänsyn också tas till att hämtning och transport av avfall ska kunna ske på 

ett säkert sätt för både hämtningspersonal, boende och andra som vistas i området.  

För att inte alla kommuninvånare ska behöva använda bil för att lämna grovavfall 

och saker som kan återanvändas, behöver fler alternativ till de traditionella 

grovsopsrummen och återvinningscentralerna utvecklas. Det kan exempelvis 

utgöras av mobil återvinningscentral eller mini-ÅVC/kvarters-ÅVC. Även vid sådana 

avlämningsplatser bör det finnas plats för att sortera ur och lämna saker till 

återbruk, i samarbete med second-hand-verksamhet i kommunal eller privat regi. 

Det är viktigt att varje planprocess som berör bostäder tar hänsyn till möjligheter att 

lämna grovavfall och produkter som kan återanvändas, nära bostaden eller på 

platser som kan nås med andra färdmedel än bil. När mobil lösning ska användas 

behöver det planeras in platser där sådan insamling kan ställas upp tillfälligt. 

I den fysiska planeringen tas avfallshantering med i de detaljplaner där det behövs, 

till exempel i planer för ny bebyggelse. Kommunernas avfallsverksamheter är 

remissinstanser för exempelvis detaljplaner och bygglov i respektive kommun och 

bistår i övrigt med råd när behov uppstår. 

I avfallsplanen finns aktiviteter för att vidareutveckla rutiner kring fysisk planering 

och för att ta fram riktlinjer för att tydligare styra mot avfallsplanens mål 

”Förtydliga, förenkla och uppmuntra så att det blir lätt att göra rätt”. Det ska vara 

lätt för kommuninvånare att sortera. Insamlingen ska kunna ske på ett säkert sätt 

och med god arbetsmiljö. 

7 Tillsyn 

Tillsyn utövas av tillsynsmyndigheten som ser till att avfallshanteringen i 

verksamheter går rätt till. Tillsynen är ett viktigt verktyg för att påverka hanteringen 

av avfall som inte omfattas av kommunalt ansvar. 

I avfallsplanen finns aktiviteter som omfattar tillsyn för att säkerställa att avfall 

hanteras så att materialåtervinning främjas och att farligt avfall hanteras på ett 

säkert sätt. 
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1 Inledning 

Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner samarbetar i arbetet med att 

ta fram avfallsplan. I denna bilaga till avfallsplan avseende Håbo, Knivsta, Sigtuna 

och Upplands-Bro kommuner (nedan benämnda kommunerna) beskrivs 

förhållanden som påverkar avfallets mängd och sammansättning, såsom antal 

invånare, antal hushåll fördelat på olika boendeformer och näringslivets struktur. 

Därefter beskrivs nuvarande avfallsmängder samt hantering av dessa i form av 

insamlingssystem och avfallsbehandling. 

Beskrivningen är uppdelad på: 

• Avfall som omfattas av kommunalt ansvar:  

- Hushållens mat-, rest-, grovavfall, returpapper, latrin, slam, 

fosforfilter och farligt avfall  

- Därmed jämförligt avfall från verksamheter 

• Avfall som omfattas av producentansvar: förpackningar, däck, bilar, elavfall, 

batterier samt läkemedel. 

• Övrigt avfall: industriavfall, bygg- och rivningsavfall med mera. 

Från och med 1 januari 2022 är returpapper under kommunalt avfallsansvar. För 

avfall som omfattas av kommunalt ansvar anges mängder samt hur det samlas in 

och behandlas. För avfall som inte omfattas av kommunalt ansvar anges översiktliga 

uppgifter. 

Från och med år 2024 ansvarar kommunerna för insamling av förpackningar medan 

producenterna även i fortsättningen ansvarar för behandlingen. 
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2 Beskrivning av kommunerna 

2.1 Geografiskt läge och infrastruktur 

Kommunerna Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro är alla belägna i landskapet 

Uppland men tillhör två olika län; Stockholms län (Sigtuna och Upplands-Bro) och 

Uppsala län (Håbo och Knivsta). Tillsammans har kommunerna en landareal på 

ungefär 990 km2. Markanvändningen domineras i alla kommunerna av skogsmark. 

 

Tabell 1 Kommunernas landareal, km2. Källa: SCB 

 Landareal (km2) 

Håbo 144 

Knivsta 282 

Sigtuna 328 

Upplands-Bro 235 

 

I kommunerna finns ett antal kommunikationer som är av nationell och regional 

betydelse. Här finns Sveriges huvudflygplats, Arlanda flygplats. Här finns även 

järnvägarna Mälarbanan, Ostkustbanan och Arlandabanan, som alla är av stor 

strategisk betydelse för samspelet och pendlingsutbytet med angränsade 

kommuner och regioner. E4:an passerar i nord-sydlig riktning genom regionen och 

är av stor nationell och regional betydelse för vägtrafiken i stråket Uppsala-

Stockholm samt för kopplingen mot Arlandaområdet via Arlandaleden. I ost-västlig 

riktning passerar E18 och den hårt trafikerade väg 263 som förbinder västra 

Mälardalen med Stockholm respektive Arlandaregionen. 

2.2 Befolkning och bebyggelse 

Kommunerna har tillsammans nästan 120 900 invånare. Kommunernas respektive 

antal invånare varierar i storlek, se nedan i Tabell 2. Mellan 2019 och 2020 ökade 

befolkningen i alla kommunerna. Mest ökade befolkningen i Upplands-Bro (med 

cirka 850 personer) och minst i Håbo (med 85 personer). 

Fördelningen över invånare boende i tätort och på landsbygd är ungefär samma i de 

olika kommunerna. I Håbo, Sigtuna och Upplands-Bro bor drygt 90% av 

befolkningen i tätort och mindre än 10 % på landsbygden. I Knivsta bor strax över 70 

% i tätort och omkring 30 % på landsbygden. 
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Tabell 2  Antal invånare i kommunerna år 2020, antal hushåll fördelat på olika boendeformer 
samt antal fritidshus. Källa: SCB och Avfall Web. 

 Invånare Hushåll i villa Hushåll i 
flerbostadshus 

Fritidshus 

Håbo 22 019 6 041 2 916 313 

Knivsta 19 106 4 653 2 474 440 

Sigtuna 49 537 6 805 12 384 431 

Upplands-Bro 30 195 5 487 7 105 741 

 

Den vanligaste formen av permanentboende i Håbo och Knivsta kommuner är villa. 

Baserat på uppgifter om antal gästnätter bedöms säsongsvariationerna i relation till 

permanentboende befolkning vara ca 190 personer för Håbo och ca 100 personer 

för Knivsta1. 

Den vanligaste formen av permanentboende i Sigtuna och Upplands-Bro kommuner 

är lägenhet. Baserat på uppgifter om antal gästnätter bedöms variationerna i 

relation till permanentboende befolkning vara omkring 2 570 personer för Sigtuna. 

Sigtuna kommun en av Sveriges alla kommuner som i förhållande till folkmängden 

har flest gästnätter. Motsvarande uppgift för Upplands-Bro är ca 140 personer. 

2.3 Näringslivsstruktur 

Näringslivet i kommunerna uppvisar en stor bredd. I samtliga kommuner är 

kommunen den största arbetsgivaren. I Upplands-Bro utgör Livgardet största 

verksamheten efter kommunen. I Upplands-Bro byggs det även mycket lokaler för 

företag längs E18. I Sigtuna är SAS och andra företag med anknytning till 

flygbranschen och Arlanda de största arbetsgivarna efter kommunen.  

Tabell 3 Dominerande branscher och stora arbetsgivare uppdelat per kommun 

  Dominerande 
branscher 

Stora arbetsgivare 

Håbo Tillverkning, handel, 
tjänsteföretag 

Håbo kommun, Gyproc, Benders, Ica Maxi  

Knivsta Plastindustri Knivsta kommun, Habia Teknoflour 

Sigtuna Logistik, besöksnäring Sigtuna kommun, SAS,  

Upplands-Bro Byggverksamhet, lager 
och logistik samt 
tjänsteföretag 

Upplands-Bro kommun, Livgardet, Zalando 

 

 
1 Enligt Avfall Webs position A3 
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2.4 Ansvar för avfallsfrågor 

Kommunerna har ett stort ansvar för hanteringen av avfall men det är flera aktörer 

som har ansvar för olika delar av avfallshanteringen. Kommunerna är både 

beslutsfattare, utförare och tillstånds-/tillsynsmyndighet i avfallshanteringen. 

Avfallslämnaren har ett grundläggande ansvar enligt Miljöbalkens 15 kap 5 § att se 

till att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. Det innebär 

även ett ansvar för att avfallet sorteras och lämnas till de insamlingssystem som 

tillhandahålls. Ansvaret innefattar också till exempel att som verksamhetsutövare 

försäkra sig om att den som transporterar bort avfall som kommunen inte ansvarar 

för, har de tillstånd som krävs.  

Kommunerna har en grundläggande roll i avfallshanteringssystemet och ska se till 

att avfall från hushåll och liknande avfall från verksamheter tas om hand. Detta har 

sin grund i Miljöbalken där det framgår av 15 kap 20 § att kommunen har ansvar för 

kommunalt avfall2 (avfall från hushåll och liknande avfall), avfallsfraktioner från 

enskilda avloppsanläggningar samt bygg- och rivningsavfall som inte uppkommit i 

kommersiell verksamhet. Förenklat innebär det att kommunen ansvarar för allt 

avfall som uppkommer på ställen där människor uppehåller sig, som på 

arbetsplatser, skolor och vårdinrättningar. Exempel på sådant avfall är mat- och 

restavfall samt uttjänta möbler.3  

Kommunerna har ansvar för det verksamhetsavfall som uppstår i kommunala 

verksamheter, exempelvis reningsverk, energianläggningar, och 

fastighetsförvaltning. 

Kommunerna ansvarar för nedskräpningsfrågor, enligt gaturenhållningslagen. Det 

omfattar till exempel att tömma papperskorgar och andra typer av behållare för 

avfall på allmänna platser, samt gaturenhållning. Undantag i ansvar gäller för platser 

längs statliga vägar, dessa faller under Trafikverkets ansvar.  

Kommunerna ansvarar för att upprätta en avfallsplan för förebyggande och 

hantering av avfall inom kommunen.  

Producenter av vissa produkter ansvarar för att samla in, bortforsla, 

materialåtervinna och/eller energiåtervinna det avfall som uppstår då produkten 

kasseras. Syftet med producentansvaret är att stimulera till framtagande av 

produkter som är mer resurssnåla och lättare att återvinna och som inte innehåller 

farliga ämnen. Producentansvar finns för närvarande för: förpackningar (papper, 

plast, metall, glas), batterier, glödlampor, el-produkter, bilar och däck. 

Producentansvaret för returpapper har upphört och returpapper är från och med 1 

januari 2022 under kommunalt ansvar. Från och med år 2024 ansvarar kommunerna 

för insamling av förpackningar medan producenterna även i fortsättningen ansvarar 

för behandlingen. Producentansvaret förutsätter att förbrukare och konsumenter 

sorterar ut förpackningar, batterier med mera och lämnar dessa avfallsslag till de 

insamlingssystem som erbjuds.  

 
2 Se även ”Vägledning till definitionen av kommunalt avfall, Version 1”. Naturvårdsverket 2021-09-24 
3 ”Vägledning till definitionen av kommunalt avfall, Version 1”. Naturvårdsverket 2021-09-24 
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Verksamhetsutövare som ger upphov till avfall, som inte omfattas av kommunalt 

ansvar, har hela ansvaret för att avfallet genomgår en fullständig behandling och för 

kostnaderna för att hantera det avfall som har producerats, enligt 15 kap. 11a § 

miljöbalken.  

Fastighetsinnehavare ansvarar för det avfall som uppstår på fastigheten. 

Fastighetsinnehavare ska följa bestämmelserna i kommunernas avfallsföreskrifter 

för avfallshantering om sortering och övrig hantering av avfallet. 

Fastighetsinnehavare är betalningsskyldig för avfallstjänster som behövs för det 

avfall som uppstår och som kommunerna ansvarar för.  

3 Avfall som omfattas av kommunalt ansvar 

3.1 Förebyggande och återbruk 

I kommunerna finns många möjligheter för det enskilda hushållet att förebygga och 

återbruka avfall. I samtliga kommuner finns secondhandverksamheter som tar emot 

och säljer kläder, möbler och andra prylar.  

På återvinningscentralen i Håbo kommun finns den så kallade Skattkammaren där 

besökare kan lämna eller fynda saker. Skattkammaren samarbetar även med Bålsta 

Centrum där återbrukade saker visas upp i en lokal under en period (cirka 1 månad) 

för att inspirera till återbruk. Därefter lämnas sakerna ut till intresserade besökare. 

På återvinningscentralen kan besökare lämna visst byggavfall till återbruk, till 

exempel isolering, kakel, klinker och tryckimpregnerat virke. I Håbo kommun finns 

även Fritidsbanken. Samarbete finns också med Naturskyddsföreningen som 

anordnar klädbytardagar.  

Knivsta kommun har ett eget återbruk på Kretsloppsparken. Andra möjligheter som 

finns för kommuninvånare att förebygga avfall eller återbruka är exempelvis 

Fritidsbanken, Röda Korset och Varuförmedlingen. 

I Sigtuna kommun finns en återbruksverksamhet som tar emot produkter som är 

oönskade men brukbara. Saker kan inlämnas både direkt till verksamhetens lokal i 

Valsta och till mottagning för återbruk på återvinningscentralen. Innanför 

kommungränsen erbjuds hämtning av produkter som kan återanvändas. Sigtuna 

Vatten & Renhållning AB genomför flera så kallade återvinningshelger per år där en 

mobil hämtstation ställs ut på en av kommunen angiven plats för bemannad 

mottagning av bland annat husgeråd, mindre möbler och kläder som skänks till 

återbruk. Det finns även en Returbil som ställs upp på vardagskvällar i 

flerbostadshusområden. Det finns också flera andra aktörer på second-hand-

marknaden, exempelvis Röda Korset och diverse loppmarknader. Till butiken Love 

and Hope går det att lämna allt från heminredning och kläder till möbler. Till 

Återbruket går det att skänka möbler och husgeråd utom kläder, sanitetsporslin eller 

vitvaror. Fritidsbanken, där fritidsutrustning kan lånas, startade sin verksamhet i 

kommunen under 2021. Kultur- och Fritidsförvaltningen organiserar prylbytar-dagen 

på hösten.  
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I Upplands-Bro kommun finns en separat byggnad som heter Bytesboden på Brunna 

kretsloppscentral där besökare kan byta sina prylar (ingen försäljning sker). 

Kommuninvånare kan lämna en sak för att få en annan sak, oavsett värde. 

Bytesboden är bemannad och är öppen kl. 11:00 – 16:00 på tisdagar, torsdagar och 

fredagar. Bemanning utförs i samarbete med kommunens AME 

(arbetsmarknadsenhet). Kommunens invånare kan även lämna sina kläder till en 

välgörenhetsorganisation Human Bridge eller till second-hand-butik 

Läkarmissionen. Det finns även loppmarknader som organiseras av volontärer.  

3.2 Avfallsslag och mängder 

I detta kapitel redovisas uppkomna avfallsmängder inom kommunalt ansvar i 

kommunerna. Avfall som omfattas av kommunalt ansvar innefattar sju olika 

avfallskategorier; mat- och restavfall, returpapper, grovavfall, trädgårdsavfall, 

latrinavfall, slam och farligt avfall.  

Avfallet (omfattat av kommunalt ansvar) som samlades in 2020 presenteras i Tabell 

4 och i Tabell 5. I Tabell 6 presenteras hur stor andel avfall som gått till 

materialåtervinning, inklusive biologisk behandling och i Tabell 7 redovisas 

avfallsmängder per invånare. I Figur 1 presenteras insamlade och behandlade 

mängder mat- och restavfall per kommun under det senaste decenniet.  
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Tabell 4 Insamlade mängder avfall till olika behandling från kommunerna som omfattas av 
kommunalt ansvar för avfallshantering (exkl. slam och fett) år 2020, ton per år. 

 Materialåter
vinning 

Biologisk 
behandling 

Energi-
åter-
vinning 

Deponer
ing  

Annan 
behandlin
g 

Totalt 

Mat- och restavfall1  4 600 19 270   23 870 

Returpapper2 1 460     1 460 

Grovavfall3 3 050  8 430 560  12 040 

Trädgårdsavfall4  1 540 2 310   3 860 

Latrinavfall5   3    3 

Farligt avfall totalt, varav:   1 520 3  1 523 

- tryckimpr. trä6   1 230   1 230 

- asbest7    3  3 

- övrigt farligt avfall8   290   290 

Summa, ca 4 510 6 143 31 530 563 0 42 756 

varav Håbo 1 220 1 640 7 180 70  10 110 

varav Knivsta 730 790 4 880 123  6 523 

varav Sigtuna 1 740 2 190 11 670 260  15 860 

varav Upplands-Bro 820 1 533 7 800 110  10 263 

1Avser matavfall och restavfall enligt Avfall Webs positioner Å5 och Å1. 
2Avser returpapper enligt Avfall Webs position I19. Observera att returpapper var 

under producentansvar år 2020. 
3Avser grovavfall enligt Avfall Webs positioner Å31, Å3 och D2. 
4Avser trädgårdsavfall enligt Avfall Webs positioner Å6, Å6a och Å2. 
5Avser latrin enligt Avfall Webs position S8. 
6Avser farligt avfall enligt Avfall Webs position F4. 
7Avser farligt avfall enligt Avfall Webs position F9. 
8Avser farligt avfall enligt Avfall Webs positioner F2, F3, F10, F23 och F24. 
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Tabell 5 Insamlad mängd slam och fett i kommunerna år 2020, ton per år. 

 Biologisk behandling 

Slam från enskilda 
anläggningar1  

30 790 

Fettavskiljarslam2 1 870 

Summa slam, ca 32 660 

varav Håbo 2 960 

varav Knivsta 7 730 

varav Sigtuna 16 450 

varav Upplands-Bro 5 520 

1Avser slam och fett enligt Avfall Webs positioner S7. 
2Avser slam och fett enligt Avfall Webs positioner S9. 

 

Tabell 6  Andel avfall till materialåtervinning inkl. biologisk behandling, år 2020. 

Kommun Andel avfall som samlats in för 
materialåtervinning, inkl. biologisk 
behandling, år 20201 

 

Håbo 36 % 

Knivsta 30 % 

Sigtuna 31 % 

Upplands-Bro 31 % 

1Enligt uppgifter hämtade från KOLADA. 
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Tabell 7  Insamlade mängder avfall, kilo per invånare, i kommunerna och genomsnitt för 
Sverige, år 2020.1 

 Håbo 
Kg/inv 

Knivsta 
Kg/inv 

Sigtuna 
Kg/inv 

Upplands-
Bro 
Kg/inv 

Sverige2 

Kg/inv 

Restavfall 169 116 177 152 161 

Matavfall 39 42 40 33 41 

Returpapper 14 13 14 7 16 

Grovavfall, inkl. 
trädgårdsavfall 

253 204 151 161 185 

Farligt avfall exkl. 
elavfall och 
batterier 

20 14 11 9 9 

Summa 
kommunalt avfall 

495 389 393 362 412 

1Källa: Avfall web (avrundade mängder) 

2Avfall Sverige: Svensk avfallshantering 2020 (avrundade mängder) 

 

 

Figur 1 Insamlat mat- och restavfall fördelat per kommun år 2010–2020. (kg/invånare). Källa: 
Uppgifter från Avfall Web. 
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Av diagrammet ovan framgår att mängden restavfall per person har minskat i alla 

kommunerna sedan 2010 och att mängden matavfall per person ligger i nivå med 

riksgenomsnittet. 

För förpackningar samt farligt avfall som omfattas av producentansvar (el-avfall och 

batterier), presenteras mängder i kapitel 5. 

3.3 Insamling och behandling 

3.3.1 Införande av fyrfackssystem  

Under perioden oktober-december 2020 infördes fyrfackskärl för insamling av avfall 

hos villa och fritidshus i alla kommunerna. Varje hushåll har 2 kärl i vilka flera 

fraktioner kan slängas, se figur 2. 

I april och maj 2021 gjordes en första utvärdering av systemet. I utvärderingen som 

sammanställdes i en rapport4 redovisades bland annat hittills uppnådda resultat 

gällande insamlingen. 

Utvärderingen visade att utsorteringen av matavfall från småhus hade ökat med 

ca 600 ton/år, vilket motsvarar en ökning med ca 20 %. Utsorteringen av 

förpackningar och returpapper från småhus hade ökat upp till 1 200 ton/år. Baserat 

på genomförda plockanalyser innan införandet av fyrfackssystemet beräknas 

innehållet av förpackningar och returpapper i restavfall från småhus ha minskat 

med mer än 50 %. Det gick också att se att de mängder förpackningar och 

returpapper som lämnas på återvinningsstationerna hade minskat. 

 

Figur 2 Illustration över fyrfackskärlen från kommunernas hemsidor. 

 
4 Rapporten togs fram av Miljö & Avfallsbyrån baserat på underlag från kommunerna och i dialog med 
avfallscheferna i respektive kommun. 
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3.3.2 Mat- och restavfall 

Hushåll i villa och fritidshus i kommunerna har vanligtvis två stycken fyrfackskärl. I 

kärl 1 sorteras matavfall, restavfall, färgade glasförpackningar och returpapper ut 

och i kärl 2 sorteras plastförpackningar, pappersförpackningar, ofärgade 

glasförpackningar och metallförpackningar ut. Kärl 1 töms varannan vecka och kärl 2 

töms var fjärde vecka. Fyrfackskärlen töms med ett fordon som har fyra fack så att 

avfallet hålls sorterat. Alternativt kan hushållen i villa och fritidshus ha sortering för 

enbart mat- och restavfall i ett tvåfackskärl. 

Mat- och restavfall från flerfamiljshus och verksamheter sorteras ut i separata kärl 

(alternativt i fyrfackskärl hos verksamheter) eller i krantömmande behållare. 

Hemkompostering förekommer både i villor och fritidshus. Antalet hushåll som har 

anmält hemkompostering är sammanlagt omkring 1 275 stycken5 i kommunerna. 

Det insamlade mat- och restavfallet töms, omlastas och körs till 

behandlingsanläggning. Matavfallet behandlas genom rötning i biogasanläggning 

och restavfall energiåtervinns.  

3.3.3 Returpapper 

Sedan 1 januari 2022 är returpapper under kommunalt avfallsansvar. Innan dess var 

returpappret under producentansvar. Under 2020 (när returpappret var under 

producentansvar) samlades ca 12 kg returpapper per person in i kommunerna. 

Genomsnittet i Sverige var ca 14 kg/invånare under 2020. 

Hushåll i villa och fritidshus med fyrfackskärl sorterar ut returpapper i kärl 1 som 

töms varannan vecka. 

I flerbostadshus sker fastighetsnära insamling av returpapper hos de fastighetsägare 

som väljer att ha insamling. Insamling sker i separata kärl placerade i respektive 

fastighets avfallsutrymme.  

Hushåll kan i dagsläget också lämna returpapper på en av Förpackningsinsamlingens 

återvinningsstationer. I Sigtuna kommun förekommer, utöver ÅVS:er med containrar 

för alla förpackningsfraktioner och returpapper, även insamlingsplatser med 

containrar för enbart en fraktion, t.ex. returpapper. 

3.3.4 Grovavfall och trädgårdsavfall 

Hushållens grovavfall och trädgårdsavfall lämnas i huvudsak på en 

återvinningscentral. I kommunerna finns sammanlagt 5 stationära 

återvinningscentraler (ÅVC). För mer information om anläggningarna, se kapitel 

7.1.1. I Sigtuna, Håbo och Upplands-Bro kommuner finns även möjlighet att genom 

budning beställa hämtning av grovavfall vid fastigheten. I Sigtuna och Upplands-Bro 

kommuner finns dessutom möjlighet till abonnemang på grovavfall i kärl eller 

container.  

 
5 Enligt Avfall Webs position A5, avser år 2021. 
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I Sigtuna och Upplands-Bro kommuner erbjuds även abonnemang för insamling av 

trädgårdsavfall i separata kärl under sommarhalvåret. Hämtningar sker varannan 

vecka från april till november. 

Brännbart grovavfall behandlas genom energiåtervinning, trädgårdsavfall krossas 

och går till energiåtervinning eller kompostering, metaller materialåtervinns, trä 

krossas och energiåtervinns och fraktionen ej återvinningsbart deponeras eller 

används som konstruktionsmaterial. 

Brännbart grovavfall från kommunerna Håbo, Sigtuna och Upplands-Bro 

transporteras för närvarande till E.ON:s anläggning i Högbytorp för 

energiåtervinning och brännbart grovavfall från Knivsta kommun transporteras för 

närvarande till Vattenfalls förbränningsanläggning i Uppsala för energiåtervinning. 

3.3.5 Latrinavfall 

I kommunerna Håbo, Sigtuna och Upplands-Bro sker hämtning av latrinavfall hos ett 

fåtal fastigheter utanför kommunalt VA verksamhetsområde. Insamlat latrin 

transporteras till godkänd mottagningsanläggning, Salmunge i Norrtälje, för 

behandling. 

I Knivsta kommun hämtas ingen latrin.  

3.3.6 Slam från enskilda avloppsanläggningar 

Slam från slamavskiljare och slutna tankar i enskilda avloppsanläggningar töms 

minst en gång per år, om inte annat beslut finns från nämnden. 

Insamlat slam från kommunerna behandlas på Käppala avloppsreningsverk på 

Lidingö. I Knivsta kommun förekommer även behandling vid en lokal 

ureahygieniseringsanläggning. På Käppala avloppsreningsverk sambehandlas 

slammet tillsammans med övrigt avloppsvatten från norra storstockholmsregionen. 

3.3.7 Fett och matolja 

I Håbo, Knivsta och Sigtuna kommuner tas utsorterat matfett och/eller olja emot på 

återvinningscentralerna. Oljor och fetter går till återvinning via Svensk 

Fettåtervinning. 

Restauranger och storkök med flera hanterar insamlade oljor och fetter på egen 

hand och lämnar använda matfetter och frityroljor till materialåtervinning via 

exempelvis Svensk Fettåtervinning. 

3.3.8 Fettavskiljarslam 

Om stora mängder fett kommer ut i det kommunala vattennätet kan det orsaka 

problem, exempelvis stopp i ledningarna. För att undvika det ska fettavskiljare vara 

installerad på verksamhet som genererar större mängder fett, såsom restauranger, 

skolornas kök, m.m. Hur ofta fettavskiljare ska tömmas regleras i respektive 

kommuns avfallsföreskrifter. 

3.3.9 Textilavfall 

Textilavfall kan lämnas i insamlingsbehållare på 

återvinningscentraler/kretsloppsparker i samtliga kommuner. På flertalet 
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återvinningsstationer i kommunerna finns också insamlingsbehållare utställda. 

Textilierna, som antingen går till återanvändning eller återvinning, hämtas och 

behandlas av Human Bridge. 

3.3.9 Farligt avfall 

Farligt avfall från hushåll kan lämnas på kommunernas 

återvinningscentraler/kretsloppscentraler. Entreprenörer, som 

avfallsorganisationerna har avtal med, hämtar det farliga avfallet från 

återvinningscentraler för omhändertagande och behandling.  

I Sigtuna och Upplands-Bro kommuner finns det också möjlighet att lämna farligt 

avfall till en ambulerande miljöbil som åker till valda platser i kommunerna. Då finns 

möjlighet att få hjälp med klassificering av det farliga avfallet av utbildad personal. 

Den mobila miljöstationen hämtar även farligt avfall från villahushållen vid fastighet 

efter beställning (tömning av röd box). Det farliga avfallet som samlas in med 

miljöbilen och på miljöstationerna sorteras och transporteras av en entreprenör. I 

Sigtuna kan viss farligt avfall lämnas till två samlaren som är utställda i Märsta.  

3.3.10 Kundnöjdhet 

En del av den årliga medborgarundersökningen som Statistiska Centralbyrån (SCB) 

erbjuder Sveriges kommuner rör invånares syn på klimat- och miljöarbetet i 

kommunen. I undersökningen får slumpmässigt utvalda invånare svara på frågor i 

en enkät. 

Nedan presenteras 2021 års resultat för Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro 

kommuner samt genomsnitt för alla kommuner i Sverige. Alla presenterade värden 

har avrundats till heltal. 
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Tabell 8  Resultat från 2021 års medborgarundersökning (ett urval av frågor) för kommunerna 
Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro. Källa: KOLADA 

 Håbo Knivsta Sigtuna Upplands-
Bro 

Genomsnitt - 
alla 
kommuner i 
Sverige 

Hämtningen av avfall 
fungerar bra 

87 % 90 % 82 % 84 % 93 % 

Utbudet av 
återvinningscentraler i 
kommunen är bra 

89 % 92 % 81 % 84 % 81 % 

Möjligheten att 
återvinna avfall utan 
transport med bil är 
bra 

46 % 48 % 44 % 53 % 37 % 

Utbudet av platser för 
förpacknings- 
återvinning är bra 

85 % 85 % 74 % 77 % 82 % 

Information från 
kommunen om vad 
enskilda kan göra för 
att minska sin miljö- 
och klimatpåverkan 
fungerar bra 

51 % 57 % 63 % 62 % 54 % 

 

4 Avfall från kommunal verksamhet 

Avfall från kommunal verksamhet utgörs av avfall som omfattas av kommunalt 

ansvar för avfallshantering och som uppstår i t.ex. förskolor, skolor, äldreomsorg och 

kommunkontor samt kommunalt verksamhetsavfall från bl.a. avloppsreningsverk, 

fastighetsskötsel och gatudrift. 

I det följande beskrivs översiktligt avfallstyper som uppstår i olika kommunala 

verksamheter och hur avfallet sorteras och behandlas. 

4.1 Förebyggande och återbruk 

I alla kommunerna finns möjligheter att återbruka avfall som uppkommit i 

kommunal verksamhet, se även kapitel 3.1.  

I Håbo kommun finns den så kallade Skattkammaren på kommunens intranät. Allt 

från pärmar till skrivbord kan genom Skattkammaren byta ägare och därmed 

återbrukas. Kostavdelningen på Håbo kommun arbetar kontinuerligt med matsvinn i 

skolor och förskolor. Skolornas matsvinn mäts två gånger per år. 

I Knivsta kommun finns tjänsten Resurscirkeln på kommunens intranät för 

återanvändning av möbler, IT-utrustning med mera.  
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På Sigtuna kommuns intranät finns det möjlighet till återbruk genom att allt från 

pärmar till skrivbord kan byta ägare och återanvändas. Kostenheten arbetar också 

kontinuerligt med förebyggande av matsvinn i skolor och förskolor. 

På Upplands-Bro kommuns intranät finns en grupp som heter Köp-Byt-Sälj där 

kommunens verksamheter kan annonsera om de vill köpa, sälja, byta, skänka, 

efterlysa eller tipsa gällande sina grejer/tillhörigheter. Kostenheten arbetar också 

kontinuerligt med förebyggande av matsvinn i skolor och förskolor. 

4.2 Skolor, förskolor och storkök 

Inom verksamhetsområdet skolor, förskolor och storkök hämtas matavfall av 

kommunernas upphandlade entreprenör och behandlas därefter på 

biogasanläggning. Restavfall hämtas av entreprenör och energiåtervinns. 

Förpackningar, returpapper, elavfall och farligt avfall från alla kommunala 

verksamheter hämtas av kommunens upphandlade entreprenör. Fett från 

fettavskiljare hämtas av upphandlad entreprenör (gäller Håbo, Sigtuna och 

Upplands-Bro kommuner). Grovavfall hämtas av upphandlad entreprenör eller 

lämnas av respektive verksamhet till ÅVC. 

I Knivsta kommun har ingen samordnad upphandling gjorts för verksamheterna 

inom skola, förskola och storkök, utan varje verksamhet ansvarar för egen 

borttransport av returpapper och förpackningar, farligt avfall och grovavfall. Fett 

från fettavskiljare hanteras av verksamheterna själva.  

4.3 Äldreomsorg och hälso- och sjukvård 

Matavfall sorteras ut inom all äldreomsorg och hälso- och sjukvårdsverksamhet. 

Restavfall slängs i kärl. Verksamheter som hanterar livsmedel, exempelvis 

tillagningskök, har fettavskiljare som töms enligt schema.  

På de flesta enheter sorteras även förpackningar och returpapper, antingen i kärl 

som töms av en entreprenör eller vid en mottagningspunkt där verksamheter kan 

lämna förpackningar och returpapper.  

Kanyler samlas i kanylburkar som skickas iväg enligt avtal.  

Kasserade läkemedel skickas till apoteket. 

4.4 Fastighet och lokalvård 

Inom det kommunala verksamhetsområdet fastighet och lokalvård uppkommer 

avfall av olika slag.  

Mat- och restavfall från kommunala verksamheter samlas in av kommunens 

entreprenör. I Knivsta kommun samlas restavfall från städning och tömning av 

papperskorgar in i container och hämtas av enskild entreprenör.  

Hämtning av förpackningar och returpapper ordnas på egen hand av kommunernas 

verksamheter i Knivsta och Upplands-Bro. I Håbo och Sigtuna kommun finns en 

gemensam upphandlad entreprenör för hämtning av förpackningar och returpapper 

från kommunens verksamheter inom fastighet och lokalvård. 
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Hämtning av grovavfall i kärl eller container kan beställas eller ske enligt tecknat 

abonnemang. Avfallet hanteras och behandlas tillsammans med liknande avfall från 

hushåll.  

Bygg- och rivningsavfall samt massor hanteras på egen hand av byggherrar. Sådant 

avfall kan lämnas på återvinningscentral/kretsloppspark i begränsad mängd mot 

besöksavgift för verksamheter. 

4.5 Vatten- och avloppsreningsverk 

I Håbo och Knivsta kommuner finns vatten- och avloppsreningsverk som genererar 

olika typer av avfall. Vid anläggningarna sorteras restavfall och matavfall, möjlighet 

finns även till sortering av förpackningar och returpapper. Farligt avfall, spillolja, 

batterier, lysrör och el-avfall etc. sorteras ut och omhändertas antingen genom egen 

transport till ÅVC eller genom extern transportör. Övrigt brännbart avfall sorteras i 

container eller kärl. Vid behandling av avloppsvatten i avloppsreningsverken 

uppkommer grovrens, sand och slam.  

Slam som uppkommer hos vatten- och avloppsreningsverk i Håbo kommun körs till 

Högbytorp där det läggs på mellanlagring för att sedan användas som 

jordförbättrare på åkermark.  

Reningsverken i Knivsta kommun drivs av VA-huvudmannen Roslagsvatten AB. 

Slammet som uppkommer vid rening är REVAQ-certifierat och används som 

jordförbättrare.6 

Avloppsvatten från Sigtuna och Upplands-Bro kommuner samt från enskilda avlopp i 

Håbo kommun leds till Käppalaverket på Lidingö för behandling. Slam från mindre 

avloppsreningverk och enskilda avlopp transporteras till en mottagningsplats där 

slammet skickas vidare i avloppsledning till Käppalaverket. 

Dricksvatten kommer från Norrvatten i Järfälla.  

4.6 Gata och park 

Inom det kommunala verksamhetsområdet gata och park uppkommer ett flertal 

avfallsfraktioner. Många av avfallsslagen materialåtervinns i första hand; bygg- och 

rivningsavfall, grovavfall, eventuella övergivna bilar samt mycket av elavfallet. Grus 

och löv materialåtervinns eller komposteras och avfall från papperskorgar och 

skräpplockning energiåtervinns. Några få avfallsslag går till deponi, exempelvis asfalt 

och massor. 

I Håbo kommun samlas avfallsslagen in både av entreprenör och i egen regi.  

Park- och trädgårdsavfall i Knivsta kommun samlas in i egen regi och komposteras. 

Övriga avfallsslag samlas in av entreprenör.  

I Sigtuna och Upplands-Bro kommuner hanteras allt avfall som härrör från underhåll 

av gator och parker av anlitade entreprenörer.  

 
6 https://roslagsvatten.se/content/revaq 
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4.7 Administration 

I kommunhus och övriga kommunala kontor kan exempelvis följande 

avfallsfraktioner uppstå: matavfall, restavfall, förpackningar, returpapper, farligt 

avfall, grovavfall, emballage, elektronikavfall samt elektronikavfall som innehåller 

data. I Sigtuna och Upplands-Bro har kommunerna en upphandlad entreprenör som 

hämtar dessa fraktioner förutom mat-och restavfall som hämtas via 

avfallsorganisationens entreprenör. I Knivsta och Håbo har olika kommunala 

verksamheter upphandlat tjänsten av olika entreprenörer. 

I alla kommunerna sorteras samtliga fraktioner ut för vidare behandling. 

5 Avfall som omfattas av producentansvar 

I Sverige tillämpas producentansvar, vilket innebär att den som producerar en vara 

har miljöansvaret för produkten. Det betyder att producenterna bland annat ska se 

till att varan tas omhand på ett miljöriktigt sätt efter konsumenternas 

slutanvändning. Producenterna ansvarar därför för insamlingssystemet för varorna. 

Producentansvaret omfattar idag förpackningar, elektriska och elektroniska 

produkter, batterier, däck, bilar, läkemedel och radioaktiva produkter. 

Producentansvar för returpapper upphörde från och med 1 januari 2022. Från och 

med år 2024 ansvarar kommunerna för insamling av förpackningar medan 

producenterna även i fortsättningen ansvarar för behandlingen. 

5.1 Avfallsslag och mängder 

Under år 2020 samlades det in nästan 5 600 ton förpackningar samt omkring 1 520 

ton elavfall och batterier som omfattas av producentansvar i kommunerna. I Tabell 9 

presenteras insamlade mängder avfall som omfattas av producentansvar utslaget 

per invånare för respektive avfallsslag. 
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Tabell 9 Insamlade mängder avfall (kg/invånare) som omfattas av producentansvar i 
kommunerna 2020 (exklusive returpapper). 

 Håbo 
kg/inv. 

Knivsta 
kg/inv. 

Sigtuna 
kg/inv. 

Upplands-
Bro 
kg/inv. 

Sverige 
kg/inv. 

Förpackningar totalt, 
varav1: 

57 36 51 38 50 

-pappersförpackningar 24 14 17 13 17 

-plastförpackningar 13 6 9 6 9 

-glasförpackningar 18 14 23 18 23 

-metallförpackningar 2 2 2 1 2 

Elavfall inkl. batterier2, 
varav: 

18,1 12,8 9,0 9,9 15,0 

-kyl, frys & vitvaror 7,8 4,0 3,6 4,5  

-ljuskällor 0,1 1,5 0,1 0,1  

-diverse elektronik 9,6 6,0 5,0 5,1  

-övrigt 0,2 0,03 0,1 0,1  

-bärbara batterier 0,4 1,3 0,2 0,1  

Bilbatterier3 0,9 0,8 0,5 0,2  

1Enligt Avfall Web (kommunernas statistik) och FTI AB (Sverigegenomsnitt) 
2Enligt Avfall Web (kommunernas statistik) och El-Kretsen (Sverigegenomsnitt) 
3 Enligt Avfall Web (kommunernas statistik) 

 

Riksgenomsnittet för insamlade förpackningar var enligt Förpackningsinsamlingen 

AB 50 kg/person år 2020. Håbo och Sigtuna ligger i linje med eller över detta 

genomsnitt och Knivsta och Upplands-Bro ligger något under. 

Riksgenomsnittet för insamlat elavfall inklusive batterier var enligt El-Kretsen AB 15 

kg/person år 2020. Håbo kommun ligger över detta genomsnitt medan övriga 

kommuner ligger något under.  

Under oktober-december 2020 infördes fyrfackssystem hos villor och fritidshus i 

kommunerna. I fyrfackskärlen kan hushåll slänga mat- och restavfall samt 

returpapper som är under kommunalt ansvar men även avfall under 

producentansvar såsom förpackningar. Införandet har kommit att påverka de 

insamlade mängderna, se kapitel 3.3.1. 
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5.2 Förpackningar  

Hushåll i villa och fritidshus med fyrfackskärl sorterar ut förpackningar i fyrfackskärl. 

Se mer om insamling med fyrfackskärl i kapitel 3.3.1 och kapitel 3.3.2. 

I flerbostadshus sker fastighetsnära insamling av förpackningar hos de 

fastighetsägare som väljer att ha insamling. Insamling sker i separata kärl placerade i 

respektive fastighets avfallsutrymme.  

Hushåll som inte har tillgång till fastighetsnära insamling kan lämna förpackningar 

på Förpackningsinsamlingens (FTI:s) återvinningsstationer. Återvinningsstationerna 

är ofta placerade vid butiker eller i anslutning till genomfartsvägar. I kommunerna 

finns totalt 46 återvinningsstationer (varav i Håbo 12 stycken, i Knivsta 7 stycken, i 

Sigtuna 16 stycken och i Upplands-Bro 11 stycken). I Sigtuna förekommer även 

insamlingsplatser med containrar för enbart en fraktion, t.ex. glasförpackningar. 

5.3 Däck 

Svensk Däckåtervinning har producentansvaret för däck. Om däck inte kan lämnas 

på återvinningscentral, hänvisas avfallslämnaren till däckfirmor. På 

återvinningscentralerna/kretsloppscentralerna i Håbo, Sigtuna och Upplands-Bro 

kan privatpersoner lämna däck, med eller utan fälg. 

Däck kan ej lämnas på ÅVC i Knivsta kommun. 

5.4 Batterier 

El-Kretsen ansvarar för insamlingen av batterier.  

Batterier från hushåll kan lämnas på kommunernas 

återvinningscentraler/kretsloppscentraler. Hushåll i Håbo, Sigtuna och Upplands-Bro 

kommuner kan också lämna batterier med mera i den så kallade Samlaren, som är 

ett särskilt metallskåp med flera fack för insamling av batterier, lampor och 

småelektronik. Batterier kan även lämnas i så kallade batteriholkar som finns på 

Förpackningsinsamlingens återvinningsstationer.  

Bilbatterier kan antingen lämnas i retur när ett nytt batteri köps eller på en 

återvinningscentral/kretsloppscentral (gäller privatpersoner). 

El-Kretsen transporterar batterierna till en behandlingsanläggning. Där sorteras 

först knappcellsbatterier ut med hjälp av en skaksikt, då de oftast innehåller 

kvicksilver. Därefter sorteras övriga batterier ut manuellt efter innehåll; bly, litium, 

NiMH, NiCd samt alkaliska. Respektive fraktion krossas och hanteras i ett slutet 

system, där så mycket som möjligt material- eller energiåtervinns, och resten tas 

omhand som farligt avfall.   

5.5 Bilar 

I första hand är det fordonsägarens ansvar att det uttjänta fordonet kommer till ett 

skrot. Övergivna skrotbilar på kommunal mark faller under kommunalt ansvar om 

skrotbilen bedöms utgöra en olägenhet för människors hälsa och miljön. Övergivna 

skrotbilar kan också anses vara nedskräpning, om den finns på en plats som 

allmänheten har tillträde till eller insyn till. På enskild mark eller tomtmark är det 

markägaren som ansvarar för att den förvaras säkert ur miljösynpunkt, om 
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markägaren godkänt placeringen. På allmän vägmark, det vill säga allmänna vägar 

utanför tätort samt parkeringsfickor och rastplatser längs dessa, är Trafikverket 

ansvarig för skrotbilar. På övrig allmän mark är det kommunen som beslutar om 

hämtning och skrotning av uttjänta fordon. Med uttjänta fordon menas fordon som 

är i dåligt skick, övergivna samt har ett mycket lågt värde.  

En bil som ska skrotas lämnas till ett mottagningsställe för uttjänta bilar eller till en 

auktoriserad bilskrotningsfirma. Efter omhändertagande återanvänds vissa delar av 

bilen, andra delar materialåtervinns och en liten del förbränns. 

5.6 Avfall från elektriska och elektroniska produkter 

El-Kretsen ansvarar för insamlingen av elektriska och elektroniska produkter 

(elavfall). 

Elavfall från hushåll kan lämnas på en återvinningscentral/kretsloppscentral. Hushåll 

i Håbo, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner kan också lämna bland annat 

småelektronik, batterier och ljuskällor i den så kallade Samlaren. I Håbo kommun 

erbjuds även en kostnadsfri hämtning av elavfall/vitvaror per år. Sigtuna genomför 

insamlingskampanjer för elavfall två gånger per år. Upplands-Bro har kostnadsfri 

mobilinsamling av bl.a.  småelektronik kvartalsvis samt kostnadsfri insamling av 

elavfall från flerfamiljshus månadsvis. 

Nedan finns exempel på hur några olika typer av elavfall omhändertas: 

• Ljuskällor transporteras till en anläggning för krossning och sortering. Först 

krossas lamporna i ett slutet system för insamling av kvicksilver. Därefter 

sorteras återstående material i glas och metall för att sedan återvinnas.  

• Kylar och frysar skickas till en anläggning där farliga komponenter avlägsnas 

och övriga fraktioner förbereds för återvinning. Först avlägsnas farligt avfall i 

form av olja och kylkretsar samt freoner. Därefter töms kyl och frysar på 

hyllor och annat löst material, vilket återvinns som glas och plast. Kyl och 

frysar krossas sedan för att isolering, metall och plast ska kunna sorteras ut. 

• Stora vitvaror såsom spisar och disk-/tvättmaskiner skickas till en 

anläggning där farliga komponenter avlägsnas och övriga fraktioner 

förbereds för återvinning. Först avlägsnas miljöfarliga ämnen som exempel 

PCB. Sedan krossas vitvarorna så att glas, plast och metall kan återvinnas.  

5.7 Läkemedel 

Överblivna läkemedel ska lämnas till apotek. Inlämnat läkemedel behandlas genom 

förbränning på godkända avfallsförbränningsanläggningar med effektiv förbränning 

och rökgasrening. Riskavfall som till exempel skärande och stickande avfall (kanyler 

mm) ska lämnas på apotek i särskilda behållare. Kommunerna står för kostnader för 

hämtning av sådant avfall. 
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6 Övrigt avfall 

Övrigt avfall avser avfall, som inte omfattas av kommunalt ansvar eller 

producentansvar, utgörs av avfall från företag och andra verksamheter och som 

uppkommer i samband med en verksamhets produktion av varor eller tjänster. 

Avfallet samlas in av entreprenörer på uppdrag av den enskilda verksamheten och 

transporteras till en av verksamheternas avtalade anläggningar för 

omhändertagande. 

6.1 Avfallsslag och mängder 

Avfall från företag och andra verksamheter kan utgöras av exempelvis följande 

avfallstyper: 

• Avfall från jordbruk och andra areella näringar 

• Avfall från bygg- och anläggningsverksamhet 

• Avfall från fastighetsskötsel 

• Avfall från tillverkande industri 

• Avfall från energiutvinning 

Exempel på större industrier eller företag, uppdelat kommunvis, som producerar 

avfall redovisas i Tabell 10. 

 

Tabell 10 Större industrier eller företag som producerar avfall 

 Exempel på större industrier eller företag som producerar avfall 

Håbo Gyproc, Benders, ICA Maxi 

Knivsta Habia Teknofluor, Vattenfalls flisvärmeverk 

Sigtuna Arlanda flygplats 

Upplands-Bro Zalando, Livgardet 

 

Uppgifter saknas om mängden avfall som uppstår i kommunerna från företag och 

andra verksamheter. 

6.2 Hantering av avfall från företag och andra verksamheter 

Alla företag och verksamheter ska sortera ut matavfall och restavfall, som omfattas 

av kommunalt ansvar så att det kan hanteras enligt kapitel 3.3.  

Alla företag och verksamheter har skyldighet att sortera ut förpackningar, och andra 

avfallsslag som anges i förordningarna om producentansvar.  

Farligt avfall ska sorteras ut och lämnas separat. Verksamhetsutövaren har ansvar 

för att avfallet lämnas till en transportör eller mottagare som har de tillstånd för 

transporten eller hanteringen som behövs. Företag hänvisas till valfri entreprenör 
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eller anläggning för upphämtning eller avlämning av farligt avfall. Till exempel kan 

företag lämna farligt avfall till Ragn-Sells kretsloppsanläggning på Högbytorp. 

Flertalet företag sorterar också ut återvinningsbart avfall såsom trä, skrot, plast, 

papper etc.  

I kommunerna kan företag lämna sorterat avfall mot en avgift på 

återvinningscentralerna/kretsloppsparkerna. I några fall är mängden som får lämnas 

per besök begränsad. Återvinningscentralerna tar inte emot farligt avfall från 

företag.  

7 Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall 

I det följande beskrivs översiktligt de viktigaste anläggningarna som nyttjas för 

hantering av avfall från kommunerna. 

7.1 Avfallsanläggningar i kommunerna 

7.1.1 Återvinningscentraler 

I kommunerna finns återvinningscentraler där privatpersoner kan lämna sorterat 

avfall gratis och företag kan lämna avfall mot en avgift. Endast privatpersoner kan 

lämna farligt avfall (gäller för samtliga anläggningar). Nedan redovisas 

anläggningarna med uppgifter om bland annat öppettider och mottagen mängd 

avfall 2020. Dominerande avfallsslag år 2020 var trä hos alla anläggningarna. 
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Tabell 11 Återvinningscentraler i kommunerna. 

Kommun Namn på ÅVC Drift Öppettider Mottagen 
mängd 
avfall 2020 

Håbo Västerskog Egen regi måndagar och 
onsdagar kl. 9-19, 
tisdagar kl. 9-18, 
torsdagar och 
fredagar 9–16, 
lördagar och 
söndagar kl. 10-16 

5 852 ton 

Knivsta Knivsta 
Kretsloppspark 

Entreprenad, 
men 
återbruket i 
egen regi 

tisdag till torsdag kl. 
14-20, lördag och sön 
kl. 9-16 

3 903 ton 

Sigtuna Voltgatan Egen regi måndag till torsdag 
kl. 10-18, fredag - 
söndag kl. 9-17 

6 850 ton 

Upplands-
Bro 

Brunna 
Kretsloppscentral 

Egen regi tisdagar och 
torsdagar kl. 11-19, 
fredagar kl. 11-16, 
lördag och söndag kl. 
10-15 

3 530 ton 

Upplands-
Bro 

Skällsta 
Kretsloppscentral 

Egen regi måndagar och 
onsdagar kl. 11-19, 
lördagar och 
söndagar kl. 10-15 

1 920 ton 

 

På kommunernas återvinningscentraler/kretsloppsparker sorteras fraktioner i 

behållare som har skyltning enligt det nordiska gemensamma skyltsystemet för 

avfallssortering. De fraktioner som kan lämnas på återvinningscentralerna är bland 

annat: 

 

• Avfall som innehåller 

invasiva arter7 

• Batterier 

• Brännbart 

• Deponirest 

 
7 Behöver vara väl förpackat vid avlämning. 

• Däck med eller utan 

fälg (endast 

privatpersoner) 

• Elektronikskrot 

• Frigolit 

• Farligt avfall (endast 

privatpersoner) 
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• Förpackningar av glas, 

metall, papper och 

plast 

• Gips 

• Glas 

• Glödlampor, lysrör och 

lågenergilampor 

• Grovplast 

• Komposterbart 

trädgårdsavfall 

• Kyl- och vitvaror 

• Papper 

• Resårmöbler 

• Ris 

• Skrot och metaller 

• Sten, grus och betong8 

• Textil 

• Träavfall 

• Wellpapp och kartong 

 

För avlämning av förorenade eller rena schaktmassor hänvisas avfallslämnare i 

dagsläget till anläggningar som tar emot den typen av avfall.  

7.1.2 Mobila återvinningscentraler 

I Håbo och Sigtuna kommuner finns utöver de stationära ÅVC:erna även mobila 

ÅVC:er. 

I Sigtuna finns en mobil återvinningscentral som erbjuds under sex helger per år. I 

Sigtuna körs även en Returbil på fastställd slinga i kommunen, för att samla in 

brännbart grovavfall, metall, inert avfall, textil, elavfall och farligt avfall. Turer med 

Returbilen ställdes in i början av covid-pandemin, men har i skrivande stund 

återupptagits. 

I Håbo (åren innan pandemin utbröt) ställdes ett antal containrar ut sex gånger per 

år, under månaderna april till oktober, vid en fast plats i Skokloster. De fraktioner 

som samlades in var bland annat brännbart, metall, trä, trädgårdsavfall och farligt 

avfall. Med anledning av covid-pandemin ställdes den mobila ÅVC:n in. Under den 

kommande säsongen kommer behovet av att slänga olika fraktioner via mobil ÅVC 

att ses över.  

7.1.3 Brista avfallsanläggning, Ragn-Sells 

I Märsta ligger Brista avfallsanläggning som drivs av Ragn-Sells. 

På anläggningen finns en omlastningsstation för åtta avfallsfraktioner som samlas i 

fyrfackskärl i Knivsta och Sigtuna kommuner. Mat- och restavfall omlastas och körs 

sedan till respektive behandlingsanläggningar. Förpackningar hämtas av FTI AB.  

7.1.4 Bristaverket, Stockholm Exergi 

Bristaverket i Märsta, som drivs av Stockholm Exergi, är ett kraftvärmeverk som 

producerar fjärrvärme och el. Anläggningen har två pannor, en för förbränning av 

biobränsle (rester från skogsindustrin) och en för förbränning av avfall. Omkring 

 
8 Inklusive klinker, tegel och keramik. 
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240 000 ton avfall förbränns varje år för framställning av el och värme. Avfallet 

renas från miljögifter i processen.9 

Bristaverket förser främst Sigtuna och Upplands-Väsby kommuner med fjärrvärme 

och el.  

Insamlat restavfall i Sigtuna kommun energiåtervinns på anläggningen. 

7.1.5 Omlastningsanläggning Östuna, PreZero AB 

I Östuna i Knivsta kommun har PreZero en avfallsanläggning. Här sker främst 

omlastning av avfall samt sortering av grovavfall och återvinningsprodukter som 

samlats in från närområdet. 

Grovavfall med mera från Knivsta kommun mellanlagras på anläggningen. 

7.1.6 Avfallsanläggning på Högbytorp kretsloppsanläggning,  
Ragn-Sells 

I Upplands-Bro finns Högbytorps kretsloppsanläggning där Ragn-Sells driver en 

återvinnings- och behandlingsanläggning. Anläggningen är en så kallad A-anläggning 

och år 2020 mottogs drygt 1 484 000 ton avfall. 

Anläggningen tar emot följande avfallsslag: förorenade jordar och schaktmassor, 

askor, asbest, bygg- och rivningsavfall, verksamhetsavfall, avfall, brännbart avfall, 

träavfall, deponirest, avloppsslam, park-och trädgårdsavfall, spillolja, slammer, 

läkemedelsavfall, lösningsmedel, färg, kemikalier och förorenade vatten. 

På anläggningen förekommer bland annat sortering av skrot och metall, 

kompostering av trädgårdsavfall, mellanlagring av exempelvis avloppsslam, 

behandling av bensinstationsslam, spillolja och oljehaltigt vatten samt deponering 

av icke farligt avfall och farligt avfall. 

På anläggningen finns en omlastningsstation för åtta avfallsfraktioner som samlas i 

fyrfackskärl i Håbo och Upplands-Bro kommuner. Mat- och restavfall omlastas och 

körs sedan till närliggande respektive behandlingsanläggningar. Förpackningar 

hämtas av FTI AB. 

7.1.7 Förbränningsanläggning på Högbytorp kretsloppsanläggning, E.ON 

På Högbytorp finns en kraftvärmeanläggning som drivs av E.ON.  

I kraftvärmeanläggningen energiåtervinns avfall genom förbränning och producerar 

el och fjärrvärme. Bottenaskan som bildas vid förbränningen tas om hand av 

grannanläggningen som drivs av Ragn-Sells. Nästan all metall som blir kvar efter 

förbränningen kan återvinnas och återanvändas.10 

Restavfall från Håbo och Upplands-Bro kommuner energiåtervinns på anläggningen. 

Även brännbart grovavfall från kommunerna Håbo, Sigtuna och Upplands-Bro 

transporteras till anläggningen för energiåtervinning. 

 
9 https://www.stockholmexergi.se/om-stockholm-exergi/vara-anlaggningar/bristaverket/ 
10 https://www.eon.se/om-e-on/investeringar/vaermeinvesteringar/framtidens-kretsloppsanlaeggning 
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7.1.8 Biogasanläggningen på Högbytorp kretsloppsanläggning, St1 

På Högbytorp finns, förutom Ragn-Sells avfallsanläggning och E.ON:s 

kraftvärmeanläggning, även en biogasanläggning som sedan våren 2021 drivs av 

St1.11 

Matrester och annat organiskt material från hushåll och företag i regionen rötas i 

biogasanläggningen. Vid rötningen bildas biogas, biogödsel och kompost. 

Insamlat matavfall från kommunerna rötas i biogasanläggningen på Högbytorp. 

7.1.9 Stena Recycling AB 

Stena Recycling AB har en anläggning i Sigtuna kommun där man kan få hjälp med 

återvinning, avfallshantering samt uthyrning av container utifrån behov. Anläggning 

tar emot papper, plast, elektronik, alternativa råvaror, wellpapp. 

7.1.10 Övriga anläggningar 

I kommunerna finns även andra anläggningar som hanterar avfall såsom 

bildemonteringsanläggningar, anläggningar som enbart hanterar avfall från egen 

verksamhet. 

7.2 Anläggningar utanför kommunerna 

Utanför kommunerna finns flera anläggningar som används för återvinning och 

bortskaffande av avfall från kommunerna, varav de viktigaste beskrivs nedan. Övriga 

anläggningar som nyttjas är ett antal anläggningar för exempelvis återvinning av 

industriavfall eller avfall som omfattas av producentansvar. Sådana anläggningar kan 

vara till exempel sorteringsanläggningar, industrier som använder återvunna 

materialråvaror i produktionen (glasbruk, pappersbruk etc.). 

7.2.1 Hovgårdens avfallsanläggning, Uppsala 

Nordost om Uppsala ligger Hovgårdens avfallsanläggning som drivs av Uppsala 

Vatten och Avfall AB. Anläggningen tar emot avfall från verksamheter som har ett 

registrerat kundnummer.  

På Hovgårdens avfallsanläggning kan verksamheter lämna osorterat avfall, sorterat 

bygg- och rivningsavfall, förorenade massor, trä, avfall till kompostering, avfall till 

deponi samt asbest och tryckimpregnerat trä. Avfallet som anländer till 

anläggningen sorteras på plats innan det går vidare till materialåtervinning, 

förbränning eller deponering på den egna deponin.  

Deponifraktionen från Knivsta kommuns kretsloppspark transporteras i dagsläget till 

Hovgården för vidare behandling och omhändertagande. 

7.2.2 Vattenfalls förbränningsanläggning, Uppsala 

Statliga Vattenfall AB driver en anläggning för avfallsförbränning lokaliserad i 

Boländerna i Uppsala. Avfall förbränns på anläggningen och genererar fjärrvärme, el 

och fjärrkyla. Restprodukterna vid förbränningen blir bottenaska och flygaska. 

Flygaskan (askan från rökgasreningen) deponeras som farligt avfall. Bottenaskan 

innehåller metaller som materialåtervinns. Resten är slagg som till största del består 

av grus används som konstruktionsmaterial på deponier. 

 
11 https://www.eon.se/om-e-on/investeringar/vaermeinvesteringar/framtidens-kretsloppsanlaeggning 



12 Revidering av avfallsplan - KS 22/0751-2 Revidering av avfallsplan : Bilaga 1.3 Nuvarande avfallshantering

Bilaga 3 Nulägesbeskrivning  
 

30 (31) 

I dagsläget transporteras kommunalt avfall från Knivsta kommun till förbränning på 

anläggningen. 

7.2.3 Salmunge avfallsanläggning, Norrtälje 

I Rimbo, Norrtälje kommun, ligger Salmunge avfallsanläggning. Här kan företag 

lämna sorterat avfall (som vägs) mot betalning, bland annat brännbart avfall, skrot 

och trä. Anläggningen tar också emot latrin. 

Insamlat latrinavfall från hushåll i Håbo, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner 

transporteras i dagsläget till denna anläggning för vidare behandling. 

7.2.4 Käppala avloppsreningsverk, Lidingö 

Käppala avloppsreningsverk på Lidingö renar avloppsvatten från 

medlemskommunerna Danderyd, Lidingö, Nacka, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Täby, 

Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna och Värmdö.12 

I reningen tas den näring och energi som finns i avloppsvattnet till vara på och slam, 

biogas och värme produceras och återförs till samhället. 

Slam från enskilda avloppsanläggningar i kommunerna behandlas på Käppala 

avloppsreningsverk, se kapitel 3.3.6.  

Slamproduktionen på Käppala är certifierad enligt Svenskt Vattens 

certifieringssystem Revaq. 

7.2.5 Uppsala Biogasanläggning, Uppsala Vatten och Avfall AB 

Biogasanläggning ligger vid Kungsängens gård. Anläggningen tar emot och 

behandlar cirka 43 000 ton organiskt avfall per år, från hushåll och företag.  

Knappt hälften av matavfallet kommer från invånare i Uppsala kommun. 

Anläggningen tar även emot slakteriavfall från verksamheter. 

Fettavskiljarslam från Håbo, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner transporteras till 

biogasanläggningen för behandling. 

 

 

 
12 https://www.kappala.se/vad-vi-gor/ 
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8 Slutnoter från huvuddokument 

Nedan anges förklaringar och källhänvisningar som hör till texterna i avfallsplanens 

huvuddokument. 

1 EU 2018/851 av den 30 maj 2018 om ändring av direktiv 2008/98/EG om avfall 
 
2 EU december 2015 ”Att sluta kretsloppet –en EU-handlingsplan för den cirkulära 
ekonomin”, https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-
internationellt/EUs-miljooarbete/Cirkular-ekonomi/ 
 
3 Naturvårdsverket ”Att göra mer med mindre, Nationell Avfallsplan och 
avfallsförebyggande program 2018-2023”, rapport 6857. 
 
4 http://naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-

Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Klimat/Sveriges-klimatlag-och-klimatpolitiska-

ramverk/ 

5 Med kommunalt avfall menas det som anges i 15 kap. 3 § miljöbalken. 
 
6 Avfall Web: Mängd insamlat kommunalt avfall, totalt inkl. trädgårdsavfall 
(kg/person). Summan av mängd utsorterat avfall och restavfall som samlas in från 
hushåll och verksamheter inom kommunalt avfallsansvar eller producentansvar, 
exklusive bygg- och rivningsavfall samt latrin och avloppsfraktioner. Mängden 
inkluderar avfall som hämtas vid fastigheten eller lämnas vid återvinningscentraler 
och återvinningsstationer. Antal personer inkluderar permanentboende invånare, 
gästnätter, fritidshusboende och arbetsplatsnetto. 
 
7Avfallstrappan eller avfallshierarkin anger prioritetsordning för hur produkter och 

material ska hanteras. Den är fastslagen i EU:s avfallsdirektiv och i miljöbalken. 

8 I Håbo och Sigtuna kallas det återvinningscentral och i Knivsta och Upplands-Bro 
kallas det kretsloppspark respektive kretsloppscentral. I avfallsplanen skrivs 
generellt ”återvinningscentraler”. 
 
9 Inklusive förberedelse för återanvändning. Med kommunalt avfall menas det som 
anges i 15 kap. 3 § miljöbalken. 
 
10 Avfall Web: Andelen avfall insamlat till materialåtervinning, inklusive biologisk 

behandling, av det mat- och restavfall som samlas in från hushåll och verksamheter 

inom kommunalt avfallsansvar, avfall som tas emot vid återvinningscentraler samt 

avfall som omfattas av producentansvar. Mäts genom analys av uppgifter om 

uppkomna avfallsmängder. Redovisning kan även ske uppdelat på olika typer av 

avfall. 

11Avser avfall under kommunalt ansvar, inklusive avfall från enskilda 

avloppsanläggningar, och som transporteras av kommunernas upphandlade 

entreprenörer. 

12 Uppföljning genom enkät till avfallsabonnenterna avseende upplevd nöjdhet kring 
avfallshanteringen och upplevd service.  
 
13 Redovisas uppdelat på småhus respektive flerbostadshus. 
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1 Bakgrund 

De fyra kommunerna Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro som denna bilaga avser 

benämns hädanefter som kommunerna. 

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om innehållet i en kommunal avfallsplan och 

länsstyrelsens sammanställning (NFS 2020:6) ska avfallsplanen innehålla uppgifter om 

nedlagda deponier inklusive en bedömning av risken för olägenheter för människors hälsa 

eller miljön. För de deponier där kommunen varit verksamhetsutövare ska även uppgifter om 

planerade och vidtagna åtgärder redovisas. 

Enligt Naturvårdsverkets vägledningsrapport 6760 till föreskrifterna bör det för varje deponi 

anges plats och namn. Vidare bör uppgifter anges om typ av avfall som deponerats, 

deponiklass, deponerade mängder, deponins utbredning och för vilken tidsperiod som 

deponin var i drift, förutsatt att dessa uppgifter finns tillgängliga. 

De deponier som redovisas i denna bilaga är upplagsplatser som inte längre tillförs avfall. 

2 Genomförd inventering och riskklassning 

I kommunerna har inventering av nedlagda deponier genomförts sedan många år tillbaka. 

Några av deponierna har klassats utifrån risker och behov av åtgärder.  

Den riskbedömning som gjorts av kommunerna och som redovisas i denna bilaga utgår i de 

flesta fall inte från Metodik för inventering av förorenade områden (MIFO). Kommunerna har 

gjort bedömningen enligt en fyrgradig skala med följande ungefärliga innebörd: 

1 – Mycket stor risk, mätningar, undersökningar samt åtgärder behövs 

2 – Stor risk, mätningar och undersökningar bör utföras för senare ställningstagande 

3 – Måttlig risk, begränsade åtgärder behövs 

4 – Liten risk, inga åtgärder behövs 

Baserat på riskklassningen har kontroller utförts på vissa deponier och vid vissa deponier har 

även åtgärder vidtagits. 
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3 Resultat av inventering och riskklassning 

I detta kapitel redovisas grundläggande uppgifter om de nedlagda deponierna i kommunerna. I kommunerna har sammanlagt 53 stycken nedlagda 

deponier identifierats. Av dessa har en riskklass 1, 7 stycken riskklass 2 och 11 stycken riskklass 3. Övriga tillhör riskklass 4 eller har ej riskklassats. 

 

Tabell 1 Nedlagda deponier. 

Kommun Namn, ID Typ/Avfallsslag Fastighets- 

beteckning 

Planerade/ 

Genomförda åtgärder 

Drifttid Verksamhets- 
utövare 

Riskklass 

Håbo Nordform deponi 1, St Erik 
AB/ ID 147410 

Industrideponier BISTA 16:1 Ingen åtgärd  Fastighetsägaren 3 (MIFO 2) 

 Nordform deponi 2, St Erik 
AB/ID 147409 

Industrideponier BISTA 16:1 Ingen åtgärd   3 (MIFO 2) 

 Väppeby/ID 147405 Avfallsdeponier – icke 
farligt, farligt avfall 

VÄPPEBY 7:218; BISTA 
3:12; BISTA 5:26; 
DYARNE 5:69 

Ingen åtgärd   3 (MIFO 2) 

 Draget/ID 147408 Avfallsdeponier – icke 
farligt, farligt avfall 

AMERIKA 1:1; 
VÄPPEBY 7:1; BISTA 
1:163; HÅBO – 
ALLMÄNNING 1:4 

H 

Förstudie ej påbörjad   1 (MIFO 1) 

 Viåsen /ID 147406 Avfallsdeponier – icke 
farligt, farligt avfall 

VI 11:1 Ingen åtgärd   3 (MIFO 2) 

 Skörbytippen/ID 147403 Avfallsdeponier – icke 
farligt, farligt avfall 

BÅLSTA 1:614, BÅLSTA 
3:23 

Ingen åtgärd   3 (MIFO 2) 
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Kommun Namn, ID Typ/Avfallsslag Fastighets- 

beteckning 

Planerade/ 

Genomförda åtgärder 

Drifttid Verksamhets- 
utövare 

Riskklass 

 Bränngropen/Skokloster/ID 
147354 

Avfallsdeponier – icke 
farligt, farligt avfall 

SKOKLOSTER 2:462 Förstudie pågående   2 (MIFO 2) 

 Nya tippen, Skokloster 
Marina/Sågverk/ID 147357 

Avfallsdeponier – icke 
farligt, farligt avfall 

SKOKLOSTER 2:462 Förstudie pågående   2 (MIFO 2) 

 Minigolfbanan/ID 147411 Avfallsdeponier – icke 
farligt, farligt avfall 

ENEBY 1:61 Inventering ej påbörjad    

 Kalmarsand/ID 147407 Avfallsdeponier – icke 
farligt, farligt avfall 

BISTA 4:5 Förstudie ej påbörjad   2 (MIFO 2) 

 Hatet 2.71/Skokloster/ID 
147355 

Avfallsdeponier – icke 
farligt, farligt avfall 

SKOKLOSTER 2:71 Ingen åtgärd   3 (MIFO 1) 
 

 Sättravretstippen/ID 
147356 

Avfallsdeponier – icke 
farligt, farligt avfall 

SKOKLOSTER 2:1 Ingen åtgärd   3 (MIFO 1) 

 Karpdammen/ID 147404 Avfallsdeponier – icke 
farligt, farligt avfall 

BÅLSTA 1:614 Förstudie ej påbörjad   2 (MIFO 1) 

 Skokloster/Vägverket/ID 
147374 

Avfallsdeponier – icke 
farligt, farligt avfall 

SKOKLOSTER 14:1 Ingen åtgärd    

 Schaktmassasdeponi 
Gillmarken 1:1/ID 147371 

Avfallsdeponier – Icke 
farligt, farligt avfall 

GILLMARKEN 1:1 Ingen åtgärd    

 Schaktmassadeponi ENEBY 
1:61 (2)/ID 147373 

Avfallsdeponier – Icke 
farligt, farligt avfall 

ENEBY 1:61 Ingen åtgärd    

 Schaktmassadeponi 
ENEBY 1:61 (1)/ ID 147372 

Avfallsdeponier – Icke 
farligt, farligt avfall 

ENEBY 1:61 Ingen åtgärd    
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Kommun Namn, ID Typ/Avfallsslag Fastighets- 

beteckning 

Planerade/ 

Genomförda åtgärder 

Drifttid Verksamhets- 
utövare 

Riskklass 

Knivsta Vickebysjön Hushållsavfall samt 
industriavfall 

Vickeby 1:9 mfl. Stort behov av fortsatt 

utredning. Allvarliga 

föroreningar i utter. 

  Klass 2 

 Knivstatippen  Gredelby 7:51 mfl. Beräknad vara slutförd 

under 2015 
  Klass 2 

 Område vid Knivsta 
reningsverk 

Jord-, ler-, bergmassor 
samt trädgårdsavfall 

Knivsta-Tarv 3:14 mfl. Behov av utredning i 

samband med nytt 

bostadsområde. 

  Klass 3 

 Lagga Kasby Schaktmassor av jord 
och sprängsten 
betongrester. 
Avfallskoder 17 01 01, 
17 05 04 

Kasby 3:1 Inväntar anmälan från 

VU att vilkor för 

slutbehandling är 

uppfyllda. 

 SLU 
(ellen.ekdahl@slu
.se) 

Klass 3 

 Kungshamn Morga Grus sprängsten Fredrikslund 1:1 mfl. Inga planerade åtgärder 

enligt Miljöenheten. 
  Klass 4 

 Schaktmassedeponi Schaktmassor, 
sprängsten, 
rivningsmaterial, 
betong, tegel, asfalt, 
däckrester. 

Vrå 3:1 Yttrande från LST 

rekommenderar 

ytterligare 

provtagning/riskbedömn

ing inför exploatering 

(MI.2021.481) 

  Klass 3 

 Knivsta-Grindstugan Schaktmassor, 
rivningsmaterial, 
bilskrot 

Forsby 2:4, Forsby 2:1 Inga planerade åtgärder 

enligt Miljöenheten. 
Okänd 
start, till 
1983 

 Klass 3 
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Kommun Namn, ID Typ/Avfallsslag Fastighets- 

beteckning 

Planerade/ 

Genomförda åtgärder 

Drifttid Verksamhets- 
utövare 

Riskklass 

Sigtuna Albotsväg 
Kommunal 
avfallsdeponi Södertil 1:178 MIFO-dfokument finns    

 Aludden 

Industrideponi, 
Kommunal 
avfallsdeponi (fd 
soptipp vid 
kallbadhuset) 

Aludden 1:67, Sigtuna 
2:142 MIFO-dokument finns    

 Beckers industritomt    

Brännplats I/H. På 
fastigheten har det 
tidigare varit bl.a. en 
färgindustri samt 
brandövningsplats. Broby 12:4, 12:5 Undersökt   Klass 4 

 Bergatippen    Industri/schakt Odensala-Berga 1:4 Undersökt   Klass 2 

 Broby  Industrideponi 
Norrsunda-Söderby 
7:1 MIFO-dokument finns    

 Fröjdekulle Öv.   Industrideponi 

Sigtuna Bärmö 3:30 
och Sigtuna Bärmö 
3:29 MIFO-dokument finns    

 Hammarbro   Industrideponi Arlanda 3:1 Okänt    

 Kåsen   Hushåll/industri 
Skepptuna Prästgård 
1:1 MIFO-dokument finns   

Bedömd 
klass 4 

 Lindskrog deponi   Industrideponi Arlanda 2:1 MIFO-dokument finns    

 Lönnsvik   Industrideponi 
Sigtuna Rosersbergs 
militärövnings-fält 1:1 MIFO-dokument finns    

 Märsta Södra   Industrideponi Valsta 3:50 MIFO-dokument finns    
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Kommun Namn, ID Typ/Avfallsslag Fastighets- 

beteckning 

Planerade/ 

Genomförda åtgärder 

Drifttid Verksamhets- 
utövare 

Riskklass 

 Märsta Södra   Schaktmassor  Norrsunda-Brista 2:8 MIFO-dokument finns    

 Nederängslägenheten Industrideponi Nederäng 6:1, 8:1 MIFO-dokument finns   
Bedömd 
klass 4 

 Nederängslägenheten, tipp Industrideponi Nederäng 34:1 MIFO-dokument finns    

 Norslunda Industrideponi Norslunda 1:14 MIFO-dokument finns    

 Rävstatippen Industrideponi Rävsta 5:7, 5:19 
Åtgärder pågår, MIFO-
dokument finns    

 Sjudargården 
Kommunal 
avfallsdeponi Sjudargården 1:10 MIFO-dokument finns    

 Skjutskolan Hushåll/industri Rosersberg 2:1 MIFO-dokument finns    

 Skvalet Brännplats I/H 
Sigtuna Rosersbergs 
militärövnings-fält 1:1 MIFO-dokument finns   

Bedömd 
klass 4 

 Steninge Industrideponi Steninge 1:20 MIFO-dokument finns    

 Stora Söderby Ej specificerat Stora Söderby 2:24 MIFO-dokument finns    

 Säbysjön SO. Industrideponi Rickeby 6:43 MIFO-dokument finns    

 Södertil Industrideponi 
Södertil 1:174, 
1:178,1:180 MIFO-dokument finns   

Bedömd 
klass 4 

 Tollsta Södra Industrideponi Tollsta 1:10 MIFO-dokument finns    

 Venngarn NO gården Schaktmassor Ragvaldsbo 1:1 MIFO-dokument finns    

 Österby gård Slam Österby 1:1 
Undersökt, MIFO-
dokument finns    
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Kommun Namn, ID Typ/Avfallsslag Fastighets- 

beteckning 

Planerade/ 

Genomförda åtgärder 

Drifttid Verksamhets- 
utövare 

Riskklass 

Upplands-Bro Bros gamla soptipp Okänd Brogård 1:84 Ingen åtgärd Över 60 år Kommunal Klass 3 

 Brunna Okänd Viby 19:17 Ingen åtgärd Över 50 år Kommunal Klass 4 

 Kungsängens gamla soptipp Okänd 
Kungsängens Kyrkby 
2:1 Ingen åtgärd Över 60 år Kommunal Klass 4 

 Råby Skog Hushållsavfall Bro-Råby 3:128 Ingen åtgärd Över 60 år Kommunal Klass 4 

 Kalmarsand Okänd Spånga 2:1 Ingen åtgärd Över 60 år Fastighetsägare Klass 3 

 N. Gustavsberg Okänd Lindormsnäs 1:5 Ingen åtgärd Över 60 år Fastighetsägare Klass 3 

 Lindormnäs udde  Okänd Låssa-Tibble 1:13 Ingen åtgärd Över 60 år Fastighetsägare Klass 4 

 Håtuna Okänd Kvarnnibble 2:47 Ingen åtgärd Över 70 år Fastighetsägare Klass 4 

 Önsta Avloppsslam Tibble-Önsta 4:1 Ingen åtgärd Över 50 år Fastighetsägare Klass 4 
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1 Introduktion 

Nedan presenteras resultatet av uppföljningen av respektive avfallsplan och en gemensam 

sammanfattning av uppföljningen av planerna. Mål med målår har följts upp med avseende 

på 2020 års siffror om inte annat anges.  

Status för de tidigare avfallsplanernas övergripande mål och åtgärder enligt 

handlingsprogram har bedömts på en tregradig skala enligt följande: 

 

Ej uppnått/genomfört 
 

Delvis uppnått/genomfört 
 

Helt uppnått/genomfört 
☺ 
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2 Sammanfattning av uppföljningen 

Kommunerna Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro har tidigare år haft en avfallsplan för 

respektive kommun. Både Knivsta och Upplands-Bro kommuner har i arbetet med de tidigare 

avfallsplanerna genomfört mer än hälften av de åtgärder/aktiviteter som planerats. Håbo 

kommun har uppnått nästan alla sina delmål i sin tidigare avfallsplan och Sigtuna kommun 

har en stor andel delmål från sin tidigare avfallsplan som är uppfyllda eller delvis uppfyllda. 

Nedan redovisas sammanfattningar av uppföljningarna för varje kommuns föregående 

avfallsplan. 

 

Håbo 

I kapitel 3 redovisas de mål, delmål och åtgärder som finns i Avfallsplan 2016–2025 för Håbo 

kommun. Nedan presenteras resultat över vilka delmål som är uppfyllda respektive delvis 

uppfyllda. Resultatet som redovisas är för år 2021. 

 

 

Figur 1 I Håbo har nio mål uppfyllts och två mål är delvis uppfyllda. 

 

Knivsta 

I kapitel 4 redovisas de mål, inriktningsmål och åtgärder som finns i Avfallsplan Knivsta 

kommun 2016. I tabellen framgår även vilka av åtgärderna som genomförts. Nedan visas en 

sammanställning över fördelningen kring andelen åtgärder som utförts, andelen som är delvis 

är genomförda och andelen som inte har genomförts. 

 

Håbo kommun - Föregående avfallsplan

Antal delmål som är uppfyllda Antal delmål som delvis är uppfyllda
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Figur 2 I Knivsta har 32 åtgärder genomförts, 13 åtgärder har delvis genomförts och 7 
åtgärder har inte genomförts. 

 

Sigtuna 

I kapitel 5 redovisas de målområden och delmål som finns i Avfallsplan 2016–2020 för 

Sigtuna kommun. Nedan visas en sammanställning över fördelningen kring andelen delmål 

som uppfyllts, andelen som är delvis är uppfyllda och andelen som inte har uppfyllts. 

 

 

Figur 3 I Sigtuna har tre mål uppfyllts, fyra mål är delvis uppfyllda och 2 mål har inte 
uppfyllts. 

 

Knivsta kommun - Föregående avfallsplan

Antal åtgärder som är genomförda Antal åtgärder som delvis är genomförda

Antal åtgärder som inte har genomförts

Sigtuna kommun - Föregående avfallsplan

Antal delmål som är uppfyllda Antal delmål som delvis är uppfyllda

Antal delmål som inte har uppfyllts
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Upplands-Bro 

I kapitel 6 redovisas de inriktningsmål, mål och aktiviteter som finns i Avfallsplan 2019–2023 

för Upplands-Bro kommun. I tabellen framgår även vilka av aktiviteterna som genomförts. 

Nedan visas en sammanställning över fördelningen kring andelen aktiviteter som utförts och 

andelen som är delvis är genomförda. 

 

Figur 4 I Upplands-Bro har 46 åtgärder genomförts och 25 åtgärder har delvis genomförts. 

 

  

Upplands-Bro - Föregående avfallsplan

Antal aktiviteter som är genomförda Antal aktiviterter som delvis är genomförda
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3 Håbo 

Mål för avfallshanteringen i Håbo kommun 

 Målupp-

fyllelse 

Kommentar 

Mål 1: Förebygga uppkomsten av avfall   

Delmål 1: Mängden insamlat avfall ska ha minskat med 

162kg per person till år 2025  
Avfallsmängderna har hittills minskat med 95 

kg/invånare. Arbetet med målet bör fortsätta. 

Delmål 2: Matsvinn i kommunen ska ha minskat med 20 kg 

per person till år 2025 ☺ 
En minskning har skett i kg/pers. Kommunens 

Enheten för måltidsservice arbetar 

kontinuerligt med matsvinn i skolor och 

förskolor och mäter skolornas matsvinn 2 

ggr/år. Arbetet med målet bör fortsätta. 

Mål 2: Öka återanvändningen   

Delmål: Öka återanvändningen till år 2025 i kommunen 

jämfört med 2014 ☺ 
Vi har arbetat med återanvändning av 

Byggmaterial på åvc, tex tryckat virke, 

kakel, m.m. Skattkammaren visar upp 

återanvänt material som sedan går till 

utlottning till kommuninvånare. Arbetet 

med målet bör fortsätta, avfallet ska ses 

som en resurs. 

Mål 3: Öka materialåtervinningen   

Delmål 1: insamling av textil för materialåtervinning ska öka 
☺ 

Insamling av textil: målet för 2025 är 

uppnått. 

Avslutas? 

Delmål 2: Utsortering av förpackningar till 

materialåtervinning ska öka med 10kg per person till år 

2025. 

☺ 
Har ökat markant. Den förbättrade 

sorteringen hos småhusen i 

fyrfackssystemet är så klart en stor del av 

förklaringen men det kan även finnas 

pedagogiska effekter på 

lägenhetshushållen. Arbetet med målet 

bör fortsätta, genomföra plockanalys, 

kvalitetsuppföljning av fyrfacken. 

Delmål 3: Materialåtervinning och annat 
materialutnyttjande av byggnads- och rivningsavfall ska vara 
70 procent år 2025. 
 

☺ 
Materialåtervinning och annat 

materialutnyttjande av byggnads- och 

rivningsavfall överstiger 70% 

Mål 4: Minska mängden avfall till energiåtervinning 
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 Målupp-

fyllelse 

Kommentar 

Delmål 1: Minska på mängden brännbart avfall på 
återvinningscentralen med 110 kg per person till år 2025. ☺ 

Mängden grovavfall till energiåtervinning 

fortsätter att minska och är nu nere på 114 

kg/per person (måltal 174 kg). Arbetet med 

målet bör fortsätta, avfallet ska ses som en 

resurs. 

 

Delmål 2: Minska mängden kärl- och säckavfall som går till 

förbränning med 45 kg per person till år 2025. ☺ 
Den insamlade mängden restavfall 2021, har 

minskat med 45 kg/per personjämfört med 

samma period 2020. Den förbättrade 

sorteringen hos småhusen i fyrfackssystemet 

är så klart en stor del av förklaringen men det 

kan även finnas pedagogiska effekter på 

lägenhetshushållen. 

Mål 5: Avfallshanteringen ska vara en naturlig del i den 

kommunala planeringsprocessen.  
 

Delmål 1: I alla bygglovsärenden ska fastighetsägare 

informeras om råd och anvisningar gällande transportvägar 

och avfallsutrymmen i kommunen. 

☺ 
Infört Teknisk handbok, samarbetet med 

bygglovsavdelning på väg att förbättras.  

 

Avslutas? 

Delmål 2: Höja kunskapen om avfallsfrågor i kommunen. 
☺ 

Genomfört internutbildningar avfall, krävs 

dock kontinuerligt så arbetet bör fortsätta men 

kanske inte som mål i kommande avfallsplan? 

Mål 6: Avfallsverksamheten ska utgå från kundens behov 

och tillhandahålla god service.  
 

Delmål: Minst 90% av hushållen är nöjda med 

avfallshanteringen till år 2025.  
Infört appen samt nytt insamlingssystem, 

fyrfack. Genomföra kundundersökningar 

kommande år. 
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4 Knivsta 

Mål för avfallshanteringen i Knivsta kommun 

 Målupp-

fyllelse 

Kommentar 

Inriktningsmål 1 Klättra uppåt i avfallstrappan   

1A Minimera avfallsmängderna   

Inrätta en kretsloppspark med återbruk, återvinning av 

byggavfall och energirådgivning vid Knivsta 

återvinningscentral. 

 

☺ 
Genomfört 

Ökad återanvändning och återvinning av byggavfall på 

återvinningscentralen genom utsortering av exempelvis 

isolering, träprodukter, fönster, dörrar, tegel, stenprodukter 

och bad- och köksutrustning. 

 

 
Fortsatt prioritering 

Möjligheterna att lämna textilier till återanvändning och 

materialåtervinning ska utökas. 

 

☺ 
Har etablerats genom utökad 

återbruksverksamhet vid kretsloppsparken. 

Utveckla mätmetod och rutiner för uppföljning av mängder 

till återbruk. 

 

 
Arbetet pågår 

Mängden onödigt matavfall, så kallat matsvinn, ska minska. 

Minskningen ska uppnås genom att kommunicera 

miljövinster och fortlöpande ge återkoppling. 

 

 
Fortsätta följa upp via plockanalyser 

Uppdatera inköpspolicy och inköpsrutiner för att öka 

medvetenheten bland kommunens verksamheter om vikten 

att förebygga att avfall uppstår. 

 

☺ 
Inköpspolicyn har uppgraderats till att 

innehålla högre krav i syfte att förebygga att 

avfall uppstår. 

Organisera internt webbaserat återbrukssystem för 

kommunens verksamheter på intranätet. 

 

☺ 
Infördes under 2021. 



12 Revidering av avfallsplan - KS 22/0751-2 Revidering av avfallsplan : Bilaga 1.5 Uppföljning av tidigare avfallsplaner

Bilaga 5 Uppföljning av tidigare avfallsplaner 
   

10 (25) 

 Målupp-

fyllelse 

Kommentar 

1B Ökad material- och energiåtervinning 
 

 

Arbeta med att utöka sorteringen så att de nationella 

målnivåer som satts till år 2020 för förpackningar och 

returpapper kan uppnås. 

 

☺ 
Genom införandet av fastighetsnära insamling 

har sorteringsgraden ökat för förpackningar 

och returpapper. 

Verka för nyetablering av återvinningsstationer för 

mottagning av förpackningar och tidningar utanför tätorten, 

såsom Lagga samhälle, Vassunda pendlarparkering och 

Norra Alsike. 

 

 
Fortsätta verka för detta. 

Använda taxan som styrmedel för att stimulera till sortering 

av hushållsavfall. 

 

☺ 
Ny uppdaterad avfallstaxa infördes 2021 i 

syfte att öka incitamentet för förbättrad 

sortering. 

Arbeta för att öka utsorteringen och omhändertagandet av 

matavfall som uppstår i restauranger och livsmedelsbutiker. 

 

 
Arbetet kommer att fortsätta in i nästa 

planperiod. 

Fortsatt utredning av tekniska möjligheterna till egen 

behandling av matavfall med biogasutvinning, med 

utgångpunkt i utförd förstudie/examensarbete. 

 

☺ 
Utredning avslutad utan åtgärd. 

Skapa ett system som möjliggör en effektiv och lokal 

återföring av näringsinnehållet i avloppsvatten från slutna 

tankar, i samverkan med lokala lantbruksaktörer. 

 

☺ 
Behandlingsanläggning etablerad under 2021 i 

syfte att återföra slamprodukter från enskilda 

avlopp till kretsloppet. 

Hitta lokal avsättning för fosfor från minireningsverk och 

fosforfällor. 

 

 
Samarbete med LRF har etablerats i syfte att 

få lokal avsättning för fosforgranulat. 

Ta fram policy för fettavskiljare hos verksamheter för ökad 

insamling och biogasutvinning ur fettavfall. 

 

 
Policy utarbetad men ännu inte antagen. 
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 Målupp-

fyllelse 

Kommentar 

Se till att fettavfall samlas in från alla verksamheter där 

sådant avfall uppkommer samt från hushåll med stora 

mängder fettavfall. 

 

 
Ej utfört. 

1C Alla kommunala verksamheter ska sortera sitt avfall 
 

 

Gemensam upphandling för hämtning av tidningar och 

förpackningar från kommunens verksamheter. 

 

 
Ej utfört. 

Kommunens förvaltningar ska ta fram checklista för sin 

verksamhet utifrån avfallsplanen. 

 

 
Planeras för i kommande avfallsplan. 

1D Fortsatt minskning av mängden avfall till deponi 
 

 

Fortsätta utveckla fraktionerna på återvinningscentralen för 

att minska mängden blandat avfall. 

 

☺ 
Etablering av eftersortering av grovafall har 

bidragit till minskade deponimängder.  

Ta emot isolering separat på återvinningscentralen för 

materialåtervinning. 

 

 
Påbörjat samarbete Prezero. 

Inriktningsmål 2 Minimerad miljöpåverkan   

2A Minskad andel farligt avfall och elavfall i soppåsen 

 

  

Utökade informationsinsatser. 

 ☺ 
Löpande uppdatering av webbplats. 

Förbättra möjligheterna att lämna ljuskällor och 

småelektronik. Antalet insamlingsplatser ska utökas med 

minst två publika insamlingsställen. 

 

 
Ännu inte genomfört. 
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 Målupp-

fyllelse 

Kommentar 

Utreda nya insamlingslösningar för insamling av farligt avfall 

och elavfall. 

 

☺ 
Efter genomförd utredning etablera enkel 

insamlingslösning motsvarande “Samlaren”. 

 

I samarbete med miljöenheten öka kunskapen om 

företagens hantering av farligt avfall, exempelvis genom 

uppföljning av den årliga miljörapporteringen. 

 

 
Fortsatt arbete under kommande planperiod. 

2B Fortsatt hög kvalitet på insamlat matavfall 
 

 

Fortsatta informationsinsatser genom medverkan i 

nationella kampanjer, utökade aktiviteter i sociala medier 

och nyhetsutskick för att bibehålla dagens goda kvalitet. 

 

 
Fortsatt arbete under kommande planperiod. 

Utökning och systematisering av insamlingspersonalens 

rapportering av felsortering. 

 

☺ 
Löpande rapportering infört via 

verksamhetssystem samt information till 

abonnent på plats. 

 

2C Liten miljöpåverkan från avfallsinsamlingen   

Kravställande vid upphandling av avfallshämtning och 

transporter för att få en störningsfri hämtning som 

tillgodoser en bra boende- och arbetsmiljö. 

 

☺ 
Infört i kravspec vid ny upphandling av 

avfallsentreprenör. 

Utreda om alternativa insamlingssystem i nya 

bostadsområden kan bidra till att minska störningar vid 

hämtning. 

 

 
Ej utfört. 

2D Liten miljöpåverkan från gamla deponier 
 

 

Undersökning enligt fas 2 av Mifo-metoden av de nedlagda 

deponier som Länsstyrelsen bedömt tillhöra riskklass 2, 

samt undersökning av områden som är aktuella för 

byggnation. 

 

 
Ej utfört. 

Inriktningsmål 3 En avfallshantering anpassad till 

människan 
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 Målupp-

fyllelse 

Kommentar 

3A Fortsatt samverkan för en god arbetsmiljö 

 

  

Samverkan mellan kommun, entreprenör och 

fastighetsägare. Tydliggörande av roller och 

ansvarsfördelning i avtal och upphandlingar. 

 

☺ 
Beaktat i nuvarande upphandling.  

Krav i entreprenader på dokumenterade rutiner för 

arbetsmiljöarbetet och systematisk löpande uppföljning. 

 

☺ 
Beaktat i nuvarande upphandling 

Genom dialog med fastighetsägare och byggherrar samt 

granskning av planer och bygglov skapa bra förutsättningar 

för en god arbetsmiljö. 

 

☺ 
Rutiner är fastställda mellan avfallsenheten 

och berörda verksamheter 

3B Enkla och lättillgängliga insamlingssystem   

Genom dialog med fastighetsägare och byggherrar 

uppmuntra dem att skapa bra möjligheter för de boende att 

sortera ut avfall för återvinning. 

 

☺ 
Dialog genomförd med början hos kommunalt 

bostadsbolag. 

Verka för etablering av fler återvinningsstationer för 

förpackningar och tidningar inom kommunen. 

 

☺ 
Genomfört. 

Beakta avfallshanteringen tidigt i planprocessen. 

  
Förbättrade rutiner framtagna för ökad 

kommunikation i planprocessen. 

 

Utreda om alternativa insamlingssystem i nya 

bostadsområden kan bidra till att öka tillgänglighet och 

återvinningsgrad. 

 

☺ 
Alternativa system till miljörum har utretts. 

Undersöka invånarnas nöjdhet med kommunens 

insamlingssystem samt tillgängligheten till dem genom 

enkätundersökning vart tredje år. 

 

☺ 
Enkätundersökning genomförd 2020 genom 

“Kritik på teknik”.   

3C Hög medvetenhet och kunskap   

Ta fram en kommunikationsplan för uppfyllande av målen i 

avfallsplanen. 

 

☺ 
Genomförd.  
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 Målupp-

fyllelse 

Kommentar 

Riktad information till hushåll i flerbostadshus för att skapa 

engagemang och öka intresset för utsortering av matavfall, 

förpackningar och tidningar. 

 

☺ 
Vid nyetablering av flerbostadshus delas riktad 

information ut.  

Införa ny informatörstjänst för att öka kunskapen om 

förebyggande av avfall och hållbarhetsarbete hos skolor, 

föreningar och allmänheten. 

 

☺ 

 

Ny tjänst i form av avfallsingenjör inrättad. 

Riktad information och rådgivning till företag i kommunen 

om sortering och förebyggande av avfall. 

 

 
Ej genomfört. 

Ta fram checklista för företagens avfallshantering som kan 

användas av miljö- och livsmedelsinspektörer. 

 

 
Ej genomfört. 

Dialog med entreprenörerna om att sophämtare och 

personal på återvinningscentralen kan fungera som 

”ambassadörer”. 

 

 
Delvis genomfört på Kretsloppsparken. 

Kommunen ska medverka vid årlig utbildning av 

entreprenörernas personal. 

 

☺ 
Genomfört. 

Riktad information till hushåll med enskilda avlopp om 

återföring av avloppsfraktioner, och vikten av att inte tillföra 

föroreningar till avloppet. 

 

☺ 
Genomfört.  

 

Inriktningsmål 4 Effektiva system för avfallshantering 

 

  

4A Effektiv avfallshantering   

Upphandling av nya avtal för insamling och behandling. 

 ☺ 
Genomfört under planperioden. 
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 Målupp-

fyllelse 

Kommentar 

Utreda möjligheten att införa fastighetsnära insamling med 

flerfackskärl vid en- och tvåfamiljshus. 

 

☺ 
Infört oktober 2020. 

Driva på utvecklingen till fler gemensamma hämtställen och 

delning av kärl för en- och tvåfamiljshus. 

 

☺ 
Ej aktuellt efter införandet av fyrfackskärl. 

Utreda plats för ytterligare en återvinningscentral, för att 

säkra kapacitet vid ökat invånarantal. 

 

☺ 
Arbetet har utvecklats till att bygga ut befintlig 

Kretsloppspark. Uppförande av ytterligare en 

park senareläggs.  

Föra en dialog inom kommunen och med andra aktörer om 

lokalisering av avfallsrelaterad verksamhet. 

 

☺ 
Dialogen pågår.  

Avtal mellan kommunen och FTI där etablering av två nya 

återvinningsstationer 2015 och ytterligare minst en 2016 

villkoras. 

 

☺ 
Inte aktuellt då kommunen infört 

fastighetsnära insamling för småhus och 

fritidshus. 

4B Avfallshantering ska finnas med i 

planeringsprocesserna  
 

Se över rutiner och riktlinjer för avfallsplanering vid 

exploatering. 

 

☺ 
Medverkar i kommunens centrala 

stadsutvecklingsstrategiprogram. 

Se över rutiner och riktlinjer för avfallsrelaterad granskning 

av planer och bygglov. 

 

☺ 
Genom omorganisation inom 

samhällsbyggnadskontoret är avfallsenheten 

involverad i processerna. 

 

5 Sigtuna 

Mål för avfallshanteringen i Sigtuna kommun 

 Målupp-

fyllelse 

Kommentar 

MÅLOMRÅDE 1 - FRÅN AVFALL TILL RESURS   

Delmål 1: Materialåtervinningen ska öka – År 2020 ska 

minst 50% av allt hushållsavfall materialåtervinnas.  
Ingen uppföljning 
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 Målupp-

fyllelse 

Kommentar 

Delmål 2: Återanvändningen ska öka – År 2020 ska minst 5 

% av mängden grovavfall som lämnas till ÅVC återanvändas. ☺ 
Ny ÅVC har öppnats där vikt läggs på att öka 

materialåtervinning. Ny entreprenör har 

upphandlats där särskilt fokus på att avfall 

som samlas in ska utsorteras för att öka 

andelen material som kan materialåtervinnas 

och återbrukas. 

Delmål 3: Matsvinn ska minska i Sigtuna kommuns egna 

verksamheter – År 2020 ska mängden matsvinn från Sigtuna 

kommuns förskolor, grundskolor och Arlanda gymnasium 

minskat med 25 % jämfört med år 2014. 

☺ 
Måltidsservice har minskat matsvinn med 10% 

årligen som hållbarhetsmål. Vilket de klarat 

med marginal. 

MÅLOMRÅDE 2 - AVFALLSHANTERING MED MÄNNISKAN I 

FOKUS 

  

Delmål 1: Medborgarna bidrar till ett hållbart samhälle – År 

2020 ska medborgarnas medvetenhet om vad enskilda 

individer kan göra för att bidra till en hållbar utveckling ökat 

 
Har inte mätts, men samtidigt informeras vi 

dagligen om att vi måste ta hand om vår 

planet. 

Delmål 2: Arbetsmiljön för dem som hanterar avfall ska vara 

god – År 2020 ska minst 50 % av antalet identifierade svåra 

hämtställen ha åtgärdats. 

☺ 
Infört nytt insamlingssystem 4-fack där vi har 

en driftledare som följer upp och åtgärdar 

dessa. Arbete med målet bör fortsätta. 

Delmål 3: God service – År 2020 ska minst 90 % av 

hushållen vara nöjda med hur avfallshanteringen som 

helhet fungerar i kommunen. 

 
Undersökning 2019 visar att ca 75% av 

invånarna var nöjda med insamlingen. I slutet 

av 2020 har nytt insamlingssystem med bättre 

service införts samt en ny ÅVC, men ingen 

kundnöjdhet gjorts. 

MÅLOMRÅDE 3 - FARLIGT AVFALL I RÄTT SPÅR 
 

 

Delmål 1: Mängden felsorterat farligt avfall ska minska – År 

2020 ska minst 95 procent av hushållen veta hur farligt 

avfall ska hanteras. 

 
Bara 80% vet hur göra rätt enligt Sveriges 

Kommuner och Landsting rapport Kritik på 

teknik från 2019. Arbete med målet bör 

fortsätta. 

Delmål 2: Det ska vara lätt att göra rätt med farligt avfall – 

År 2020 ska det erbjudas insamlingssystem för farligt avfall, 

inklusive smått elavfall, från alla dagligvaruaffärer. 

 

 

Samlaren finns utplacerad på 2 platser samt 

insamling via returbil som stannar på 

förbestämda platser i kommunen. Kommunen 

erbjuder Röd box med gratis tömning vid 

beställning. Arbete med målet bör fortsätta. 

Eventuellt hitta andra/nya vägar för att nå 

målet. 
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 Målupp-

fyllelse 

Kommentar 

Delmål 3: Negativ miljöpåverkan från nedlagda deponier ska 

minska – Senast år 2020 ska alla nedlagda deponier för 

hushållsavfall riskklassificerats och åtgärder planerats. 

 Inga övergripande arbeten har lagts ned på 

åtgärder av de nedlagda deponierna, och inga 

övergripande arbeten kring att klassa dessa 

har genomförts under perioden. 

6 Upplands-Bro 

Mål för avfallshanteringen i Upplands-Bro kommun 

Mål och aktiviteter/åtgärder Målupp-

fyllelse 

Kommentar 

Inriktningsmål 1. 
En hållbar avfallshantering anpassad till 
människan 
 

 
 

Mål 1a: Öka medvetenheten och kunskapen kring 

hållbar konsumtion 

 

  

1. Använda fler mediekanaler för information till 

invånare och verksamheter och lyfta frågan kring 

hållbar konsumtion i samband med olika 

kommunevent. 

☺ 
1. AvfallsAppen lanserades för en smidigare 

kommunikation med hushållen i kommuner. Appen 

kommer att utvecklas succesivt med nya funktioner, 

flera användningsområden och för mer information till 

flera användare. 

 

2. Ta fram sorteringsanvisning med bilder för att de 

med läs- och skrivsvårigheter samt bristfälliga 

kunskaper i det svenska språket ska kunna ta till sig 

informationen. 

 

 
2. Aktiviteten ska utföras efter etablering av ett nytt 

nordiskt symbolsystem för avfall. Nya skyltar med nya 

symboler har installerats på kommunens 

kretsloppscentraler 2021. . 

3. Uppmuntra till och medverka i skolprojekt 

anpassade till elever i olika årskurser, där 

avfallsminimering och avfallshantering står i fokus. 

Utveckla koncept där barn står som budbärare till 

sina föräldrar. Genomförs i samarbete med 

utbildningskontoret. 

 

 
3. Avfallsavdelningen tillsammans med 

kommunekolog och miljöstrateg ger ekonomiskt stöd 

till produktion av Natur & Miljöboken som levereras 

till elever i kommunens skolor.  

Arbetet planeras även med minimering av matsvinn i 

skolor. 

Mål 1b. År 2023 ska minst 90 % av hushållen vara 

nöjda med hur avfallshanteringen fungerar i 

kommunen 
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Mål och aktiviteter/åtgärder Målupp-

fyllelse 

Kommentar 

1.Ta fram en kommunikationsplan för 

avfallsverksamheten som knyter an till avfallsplanens 

mål. 

☺ 1. En gemensam kommunikationsplan har tagits fram 

vid införande av fyrfackssystemet. 

Kommunikationsplanen ska utvecklas av 

kommunikatör med hänsyn till en ny gemensam 

avfallsplan. 

2. Tydliggöra hur insamlingssystemet fungerar och 

förmedla det kretsloppstänkande som genomsyrar 

kommunens arbete. 

 

☺ 2. En informationskampanj var genomförd i samband 

med införande av fyrfackssystemet. Arbete med 

information ska utvecklas för att förbättra 

sorteringsgrad även hos hushåll i lägenheter samt 

verksamheter. 

 

3. Ta fram råd till fastighetsägare om hur de kan 

informera sina hyresgäster. 

 

 
3. Arbetet pågår dock ofta med individuell rådgivning 

vid olika tillfällen. Gemensam informationsinsats 

behöver utarbetas framöver. 

 

4. Öka kunskapen om avfallsfrågor inom kommunens 

kontor och bolag. 

 

 
4. Aktiviteter planeras med bättre information till 

kommunens verksamheter om sortering och hämtning 

av avfallsfraktioner av upphandlade entreprenören. 

 

5. Främja insamlingssystem som gör 

avfallshanteringen mer tillgänglig och bekväm för 

användare. 

 

☺ 5. Utredning av olika insamlingssystem var genomförd 

för att välja det bästa systemet för villahushåll vilket 

sedan infördes i kommunen enligt politiskt beslut. 

 

6. Lyfta fram goda exempel på utrymmen för 

avfallshantering som kan användas som inspiration 

för byggherrar och fastighetsägare. 

 

☺ 6. Inom projekt för nybyggnation rekommenderas 

modern utformning av avfallsutrymmen enligt Avfall 

Sveriges vägledning. 

 

7. Göra enkätundersökning för att ta reda på vad som 

saknas för att fler avfallslämnare ska bli nöjda.  
7. Enkätundersökning planeras att utföras en tid efter 

införande av fyrfackssystemet.   

 

Mål 1d. Skapa god arbetsmiljö på befintliga och nya 

hämtningsplatser 

 

  

1. Stödja entreprenörer i deras arbete med 

förbättring av arbetsmiljö hos sina medarbetare. Vara 

behjälpliga för entreprenörer i utredning av optimala 

lösningar för att åtgärda arbetsmiljöproblem. 

☺ 1. Arbetsmiljöfrågor är alltid en punkt på 

samordningsmöten med entreprenören. Kommunen 

ser dock i första hand att arbetsmiljöfrågorna är 

entreprenörens ansvar. Kommunen är entreprenören 

behjälplig med lösningar och eventuella åtgärder. 

2. Maskinella lösningar ska prioriteras i första hand 

vid alla nybyggnationer och större ombyggnationer. 

 

☺ 
2. Maskinella lösningar prioriteras vid nybyggnationer 

om det finns möjlighet för installation av flera 

behållare för källsortering. 
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Mål och aktiviteter/åtgärder Målupp-

fyllelse 

Kommentar 

3. Tydliggöra krav på arbetssätt avseende 

arbetsmiljöarbete i upphandlingar. 

 

☺ 
3. Upphandlingsdokument har punkter med tydliga 

arbetsmiljökrav för entreprenören vilka beaktas vid 

utvärderingar. 

 

4. Medverka och bidra till en god dialog mellan 

fastighetsägare och entreprenör i deras 

åtgärdsprocess inom arbetsmiljöarbetet. 

 

☺ 4. Kommunen medverkar vid behov för att hitta bra 

lösningar både för kunder och för att främja 

entreprenörens arbetsmiljöarbete. 

Inriktningsmål 2.  
Ta vara på avfallet som resurs 
 

  

Mål 2a. Avfall ska förebyggas och en större andel 

produkter och material återanvändas 

 

  

1. Medverka till fortsätt utveckling av system för 

insamling och återanvändning av kläder och textilier. ☺ 1. Fortsätter samarbeta med välgörandeorganisation 

Human Bridge som tar hand om hela flöde av textilier 

både för återanvändning och återvinning. 

 

2. Uppdatera inköpspolicy och inköpsrutiner för att 

öka medvetenheten bland kommunens verksamheter 

om vikten att förebygga att avfall uppstår. 

 

 
2. Dokumenten bör utarbetas i samverkan med alla 

kommuner i den kommande gemensamma 

avfallsplanen. 

 

3. Utreda möjligheten att skapa internt webbaserat 

återbrukssystem för kommunens verksamheter på 

intranätet. 

 

☺ 3. Det finns en grupp Köp-Byt-Sälj på intranät som har 

143 deltagare och är aktiv med respektive annonser. 

Arbetet bör kunna utökas för att ge invånare möjlighet 

att komma åt överblivet materiell.  

 

4. Arrangera leksaksbyte i samband med lämpliga 

event i samarbete med berörda aktörer. 

 

 
4. Arbete frös pga pandemin men ska fortsätta efter 

borttagande av alla restriktioner. 

 

5. Fortsätta utvecklingsarbete med återbruk på 

kretsloppscentraler genom utöka antal sorter av varor 

för återanvändning, t ex byggmaterial, cyklar, möbler 

mm. 

 

 
5. Utvecklingsarbete pågår och ska fortsätta med 

aktiviteter i den kommande gemensamma 

avfallsplanen. 

Mål 2b. Materialåtervinningen ska öka och mängden 

felsorterat avfall i soppåsen ska minska jämfört med 

2018 

 

  

1. Avfallstaxan ska ha miljöstyrande effekt för att 

stimulera till utökad sortering av hushållsavfall. 

 

☺ 1. Avfallstaxan har tagits fram med tydlig 

miljöstyrande effekt vilket ekonomiskt bidrar till 

källsortering. 
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Mål och aktiviteter/åtgärder Målupp-

fyllelse 

Kommentar 

2. Utsortering av fraktionerna 

tidningar/kontorspapper, pappers-, glas-, metall- och 

plastförpackningar, farligt avfall och elavfall ska finnas 

i alla kommunala verksamheter och i kommunens 

eget fastighetsbestånd. 

 

 
2. Arbetet pågår men är inte klart än. Det finns en del 

verksamheter som har dispenser pga till exempel 

platsbrist mm. Arbetet ska fortsätta. 

 

3. Samarbeta med FTI och andra aktörer för 

utveckling av insamlingsplatser för förpackningar och 

tidningar samt identifiera områden där 

återvinningsstationer behövs. 

 

☺ 3. En ny trend med FNI (fastighetsnära insamling) 

ställer nya krav till placering och utformning av 

sorteringsstationer närmare till bostäder. Planer 

diskuteras på samrådsmöten med FTI. 

 

4. Utveckla insamlingssystemen för källsorterade 

fraktioner tillsammans med berörda aktörer. 

 

☺ 4. Ett nytt insamlingssystem med fyrfackskärl för 

småhus infördes i slutet av 2020. 

 

5. Ställa krav att platser/anläggningar för 

avfallshantering inom nybyggområde ska utformas 

med möjlighet till källsortering av förpackningar och 

tidningar. 

 

☺ 5. Krav på bra avfallshantering i nybyggområde ställs 

alltid i remissvar och kommuniceras med projektledare 

och byggherrar under projektprocesser. 

 

6. Öka sorteringsgraden av grovavfall på 

kretsloppscentralerna med nya materialfraktioner av 

t.ex. plast, planglas, olika sorts metaller, lastpallar och 

textilier. 

 

 
6. Utvecklingsarbetet fortsätter för att förbättra 

sorteringen av grovavfall. Kommunens KLC har 

begränsningar gällande utrymme och därmed antalet 

containrar. Olika lösningar ska provas för att nå 

målen.  

 

7. Förbättra sortering genom demontering av 

grovavfall till olika fraktioner på 

kretsloppscentralerna, t ex däck från fälg, möbel. 

 

 
7. Målet ska ses om för att hitta andra lösningar pga 

storlek av KLC. Vi säljer däck med fälg. Bra möbler och 

artiklar går till bytesboden för återanvändning mm. 

Mål 2c. Förebyggande, återanvändning och 

materialåtervinning av bygg- och rivningsavfall ska 

öka 

 

  

1. Driva informationskampanjer om miljönyttan med 

effektiv hantering av byggmaterial och förebyggande 

av byggavfall, att spillmaterial vid byggproduktion ska 

minimeras och byggvaror hushållas. 

 

 
1.Arbetet påbörjades med framtagande av Direktiven 

för Upplands-Bro hus.  

2. Inom tillsyn över hanteringen av bygg- och 

rivningsavfall ställa krav via materialinventering, 

kontroll/rivningsplan och deponideklaration vid 

slutsamråd för att kontrollera att lagen följs. 

 

 

 

2.Det finns standardkrav till hantering av byggavfall 

från bygglov som även kan kompletteras med högre 

särskilda krav för att nå målet.  
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Mål och aktiviteter/åtgärder Målupp-

fyllelse 

Kommentar 

3. Utreda möjlighet att ordna utsortering och 

återbruk av överblivet byggmaterial på 

kretsloppscentralerna.   

 

 
3. Utvecklingsarbetet pågår för att hitta möjlighet och 

passande plats trots brist på ytor i kommunens KLC. 

Olika lösningar ska provas för att nå målet. 

 

4. Ta fram goda konkreta exempel för att visa hur 

målet kan uppnås. 

 

 
4. Planeras i samarbete med andra aktörer, t ex 

bygglov och byggherrar. 

Mål 2d. Mängden matavfall som slängs i onödan ska 

minska 

 

  

1. Öka kommuninvånarnas medvetenhet om 

matsvinnets påverkan på miljön och ekonomin. ☺ 1. Olika mediekanaler används för information om 

negativ påverkan av matsvinnet, t ex Miljöalmanackan 

och tidningen Uppslaget.  

 

2. Genomföra projekt i skolor, skolkök och storkök för 

att öka medvetenheten kring matsvinn i syfte att det 

ska minska. 

 

 
2. Planera projektet i samarbete med 

utbildningsavdelningen samt verksamheter. 

 

3. Arbeta med kommunikationsprogram för 

minskning av matsvinnet. 

 

 
3.Minskning av matsvinnet ska vara en punkt i 

kommande gemensam kommunikationsplan. 

Mål 2e. Andelen matavfall som sorteras ut ska vara 

minst 70 % till 2023 

 

  

1. Öka invånares medvetenhet om 

matavfallsinsamlingens betydelse för miljön och 

ekonomin. Det vill säga det matavfall som ändå 

uppstår ska samlas in och behandlas biologiskt till 

biogas och biogödsel. 

 

 

☺ 

1.Med införande av fyrfackskärl ökade insamling av 

matavfall så att den blev en större fraktionen än 

restavfall. Allt matavfall går till biogasproduktion.  

 

2. Utsortering av matavfall ska finnas i alla 

kommunala verksamheter och i kommunens eget 

fastighetsbestånd. 

 

 

 

2.De flesta kommunala verksamheter sorterar 

matavfall men det finns en del som har dispens. 

Arbetet fortsätter för att lösa problem och nå målet 

 

3. Delta i matavfallskampanjer för att främja 

matavfallsinsamling. 

 

☺ 
 

3. Under fem år deltog kommunen i en regional 

kampanj tillsammans med andra kommuner i 

Stockholms län. 

 

4. Regelbundet genomföra uppföljning av mängder 

matavfall (följa upp statistik) med återkoppling till 

avfallslämnare för att påverka/utmana till bättre 

sortering. 

 

☺ 4.Gemensam uppföljning av statistik genomförs 

regelbundet. Resultat presenteras i AvfallsAppen, 

Miljöalmanacka och i tidningen för inspiration till 

bättre sortering.  
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Mål och aktiviteter/åtgärder Målupp-

fyllelse 

Kommentar 

5. Utveckla insamling av matavfall från verksamheter 

särskilt från restauranger, storkök, livsmedelsbutiker 

mm. Kontroll kan samordnas i samband med annan 

tillsyn. 

 

 
5. Arbetet pågår med regler för hantering av matavfall 

från olika verksamheter i samverkan med entreprenör. 

Mål 2f. Fortsatt minskning av mängden avfall till 

deponi 

 

  

1. Fortsätta utveckla sortering av fraktionerna på 

kretsloppscentralerna för att minska mängden avfall 

till deponi. 

☺ 1.Besökare på KLC hänvisas till deponicontainer som 

sista utväg och som undantag efter färdig sortering. 

 

2. Kommunikation kring vad som ska sorteras ut och 

var det ska lämnas. Uppdatera sorteringsguide.  
2.Personalen på KLC är alltid behjälplig med 

hänvisning för sortering. Översiktskarta över 

anläggningarna finns på kommunens hemsida och i 

miljöalmanackan En gemensam sorteringsguiden bör 

tas fram i framtiden. 

 

Inriktningsmål 3.  
Allt avfall hanteras miljöriktigt för en 
hållbar miljö 
 

  

Mål 3a. Andelen farligt avfall och elavfall i soppåsen 

ska minska jämfört med 2018. 

  

1. Informationskampanjer till kommuninvånare med 

fokus på varför det är viktigt att sortera ut farligt 

avfall och elavfall, vad som ska sorteras ut och var det 

ska lämnas. 

 

 

☺ 

1.Hantering av farligt avfall och elektronik är alltid en 

viktig punkt i information till invånare och 

verksamheter, t ex i Miljöalmanacka, Sorteringsguiden 

och t ex i soprum i fastigheter. 

2. Utveckla säkra och lättillgängliga system för 

insamling av hushållens farliga avfall. 

 

☺ 
 

2.Mobilinsamling av farligt avfall och småelektronik är 

tillgänglig för invånare fyra gången per år. Två 

Samlare för farligt avfall finns på allmänna platser i 

Kommunhuset i Kungsängen och i Bro. 

 

3. Kommunens verksamheter ska ha kontroll på vilket 

farligt avfall som uppstår och förvissa sig om att 

hantering, borttransport och omhändertagande sker 

på ett korrekt sätt. 

 

☺ 
 

3.En entreprenör är upphandlad för bl.a hämtning av 

farligt avfall och elavfall från kommunens 

verksamheter.  

 

4. Information och kontroll över hantering av farligt 

avfall och elavfall hos verksamheter ska samordnas i 

samband med annan tillsyn. 

☺ 4. Öka samarbetet med miljöenheten kring företagens 

hantering av farligt avfall. 
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Mål och aktiviteter/åtgärder Målupp-

fyllelse 

Kommentar 

5. Ställa tydliga krav till byggherrar på hantering av 

farligt avfall i bygg- och rivningslov. 

 

☺ 
 

5.Det finns standardkrav till hantering av farligt avfall 

från bygglov som kan kompletteras med högre krav 

för att nå målet. 

 

Mål 3b. Hålla hög kvalitet på insamlat matavfall 

 

  

1. Fortsatta informationsinsatser riktade till både 

hushåll och verksamheter genom medverkan i 

nationella kampanjer och utökade aktiviteter i sociala 

medier. 

 

☺ 1. Under fem år deltog kommunen i en regional 

kampanj tillsammans med andra kommuner i 

Stockholms län. Olika sociala medier används för 

informationsinsatsen gällande matavfall. 

2. Förbättra avvikelserapportering från chaufförer. 

 ☺ 2.Det finns krav på entreprenören att chaufförer ska 

rapportera avvikelser vid felsorterat matavfall enligt 

avtal. 

 

3. Effektivisera åtgärder mot felsorterat matavfall så 

att det sorteras på ett korrekt sätt. 

 

☺ 3.Det finns tydliga rutiner för hantering av felsorterat 

matavfall. 

Mål 3c. Minimera miljöpåverkan vid insamling av 

hushållsavfall 

 

  

1. Arbeta för att avfallshantering i största utsträckning 

ska göras med fordon som drivs av förnyelsebara 

drivmedel. 

 

☺ 1.Nästan alla fordon hos upphandlade entreprenörer 

kör på biogas enligt krav i upphandlingar. 

 

2. Verka för en god och genomtänkt logistik för 

avfallstransporter. 

 

☺ 2.Entreprenörer använder särskilda IT-program för att 

optimera logistiken i körlistor. 

 

3. Avväga positiva och negativa miljöeffekter inför 

förändringar av hämtningssystemet. 

 

☺ 3.Miljöeffekter beaktas alltid vid utredningen av nya 

insamlingssystem. 

Mål 3d. Liten miljöpåverkan från gamla deponier 

 

  

1. Förnya riskklassificering av nedlagda deponier för 

hushållsavfall. 

 

 
1.Uppföljning av behov för utredning av gamla 

deponier ska genomföras i samarbete med 

miljöenheten. 

 

2. Säkerställa att markägare genomför nödvändiga 

åtgärder för att minska miljöpåverkan från gamla 

deponier. 

 

 
2.Medverka med miljöenheten vid kontroll av status av 

gamla deponier. 
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Mål och aktiviteter/åtgärder Målupp-

fyllelse 

Kommentar 

Inriktningsmål 4.  
Effektiva system för avfallshantering 
 

  

Mål 4a. Utveckla insamlingssystemet utifrån 

funktionalitet och ekonomi 

 

  

1. Främja moderna insamlingssystem utifrån miljö- 

och arbetsmiljöperspektiv via avfallstaxa. ☺ 1. Abonnemangsavgiften för det nya fyrfackssystem 

höjdes inte vid framtagande av ny avfallstaxa, vilket 

främjar bättre källsortering. 

 

2. Vara behjälpliga för fastighetsägare att de kan 

optimera insamlingsplatser utifrån funktionalitet och 

ekonomi. 

 

☺ 2. Vi hjälper alltid fastighetsägare vid efterfrågan om 

rådgivning gällande ordning av avfallsutrymme. 

 

3. Vid upphandling av ny avfallsentreprenad, verka för 

hållbar utveckling ur ett ekonomiskt, ekologiskt och 

socialt perspektiv. 

 

☺ 3.Upphandlingar genomfördes tillsammans med 

grannkommunerna för att nå bättre ekonomisk och 

ekologisk effekt. 

 

4. Sträva efter positiva förändringar i 

insamlingssystemet för att uppnå största möjliga 

miljönytta och servicegrad för pengarna. 

 

☺ 4. En utredning av olika insamlingssystem 

genomfördes för att välja det mest passande systemet 

för småhus med högre servicegrad och miljönytta. 

 

5. Medverka i utredning av möjligheten att skaffa 

insamlingsplatser för toalettavfall från småbåtar.   

 

 
5.Utredning ska genomföras i samverkan med 

miljöenheten och båtklubbar. 

Mål 4b. Utveckla insamlingssystemet utifrån 

funktionalitet och ekonomi 

 

  

1. Bevaka nya tendenser i insamlingssystem för att se 

om det finns behov av att anpassa befintliga 

insamlingssystem. 

☺ 1.Fyrfackssystem som blivit ett mer populärt system i 

andra kommuner infördes 2020 för att ersätta det 

gamla systemet för småhus. 

 

2. Utreda förutsättningar för alternativa 

insamlingssystem för kommunens avfallshantering 

bland annat för fastighetsnära insamling. 

 

☺ 2.Utredning av alternativa insamlingssystem för 

fastighetsnära insamling hos villaägare genomfördes 

och resulterade i införande av fyrfackssystemet. 

Arbetet fortsätter för lägenheter. 

 

3. Vara öppen för innovationer som kan leda till 

utvecklad avfallshantering. ☺ 3.Vi hållerögonen på marknaden   för att hitta nya 

moderna system för avfallshantering. 
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Mål och aktiviteter/åtgärder Målupp-

fyllelse 

Kommentar 

4. Medverka vid utredning av vilka insamlingssystem 

som finns eller behöver finnas för att skapa flexibilitet 

i dessa vid nybyggnationer. 

 

☺ 
4.Vi medverkar alltid i nybyggnationsprojekt med 

diskussioner kring passande insamlingssystem som ger 

bästa lösningarna för aktuella projekt. 

 

5. Bevaka de politiska diskussioner som förs om 

insamlingsansvaret för förpackningar och tidningar 

och anpassa kommunens system efter resultatet. 

☺ 5.Införande av fyrfackssystem och det nya ansvaret för 

insamling av tidningar var resultatet av 

regeringsbeslut samt vår vilja att vara klara till 2023. 

 

Mål 4c. Avfallshanteringen är en naturlig del av den 

fysiska planeringen 

 

  

1. Regler och riktlinjer om avfallshanteringen för 

fastighetsägare och byggherrar ska finnas i 

kommunens tekniska handbok. 

 

 
1.Framtagande av en ny gemensam teknisk handbok 

(alt. riktlinjer) planeras utföras i samarbete med andra 

kommuner inom gemensamt projekt. 

 

2. Se över rutiner och riktlinjer för avfallsrelaterad 

granskning av planer, program och bygglov. 

 

 
2. Rutiner och riktlinjer ska uppdateras vid 

framtagande av en ny gemensam teknisk handbok. 

 

3. Kontinuerlig samverkan mellan berörda 

kontor/avdelningar för att skapa samsyn och 

samarbete. 

 

☺ 3. Deltagande i alla projekt bl a vid nybyggnation med 

rådgivning och remissvar om avfallshantering. 

 

4. Ställa krav på att det finns ytor för god 

avfallshantering i samband med nybyggnation, 

förtätning av bostadsområden, exploatering och 

utveckling av områden. 

 

☺ 4. Krav att det ska finnas ytor för FNI eller individuella 

fyrfackskärl i nybyggområde ställs alltid till 

projektledare under projektprocesser och i remissvar. 

 

5. Fortsätta arbetet med att få en samsyn kring 

användandet av kommunal mark för avfallshantering, 

när möjlighet att anordna en bra hantering saknas på 

fastigheten. 

☺ 5. Samarbete med MEX och FTI gällande användande 

av kommunal mark för avfallshantering vid behov. 

Mål 4d. Utveckla samverkansarbete med andra 

kommuner och aktörer 

 

  

1. Utveckla samarbete och erfarenhetsutbyte med 

grannkommuner på avfallsområdet. ☺ 1.  Samarbete utvecklades till gemensamma 

upphandlingar av entreprenader och ett gemensamt 

projekt med införande av ett nytt insamlingssystem. 

2. Delta i gemensamma projekt och kampanjer med 

andra kommuner. 

 

☺ 2. Tidigare samarbete med en grannkommun 

utvecklades till samarbete med tre grannkommuner. 

 

3. Samverka med andra aktörer för att hitta bra 

lösningar för avfallshantering. ☺ 
3.  Ständig samverkan med projektledare och 

byggherrar i projekt med nybyggnation. 
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Icke- teknisk sammanfattning 

Kommunerna Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro har tagit fram en gemensam 
avfallsplan. Avfallsplanen beskriver bland annat nuvarande avfallshantering, 
utvecklingsmål för framtidens avfallshantering, aktiviteter för att nå målen och hur 
uppföljning ska ske. 

Avfallsplanen bygger på prioriteringarna som anges i EU:s avfallshierarki, det vill 
säga att man i första hand bör minska avfallsmängden, i andra hand återanvända 
produkter, i tredje hand återvinna material, i fjärde hand utvinna energi och bara 
som sista utväg deponera.  

Avfallsplanens utvecklingsmål bidrar till att uppfylla Sveriges nationella 
miljökvalitetsmål, etappmål och de globala målen. 

Avfallsplanens genomförande bedöms inte leda till att relevanta 
miljökvalitetsnormer överskrids. 

Positiv miljöpåverkan bedöms främst uppstå till följd av arbete med aktiviteter som 

syftar till att förebygga avfall och öka återanvändning, exempelvis i upphandlingar 

och att skapa förutsättningar för återanvändning av byggmaterial. Positiv 

miljöpåverkan bedöms också uppstå till föjd av arbete med information och 

kommunikation om det leder till att beteenden ändras så att mängden avfall 

minskar och andelen material som materialåtervinns ökar. Det är viktigt att 

kommunerna föregår med gott exempel. Alla kommunernas verksamheter har ett 

ansvar för att minska avfallet och vara förebilder för kommuninvånarna.  

Negativ miljöpåverkan bedöms som liten vid genomförande av avfallsplanens 

aktiviteter. Negativ miljöpåverkan bedöms kunna uppstå främst om mängden 

transporter ökar, vilket ger upphov till klimatpåverkande gaser och buller. 

Sammanfattningsvis bedöms genomförandet av avfallsplanen främst medföra 

positiv miljöpåverkan. Det som bedöms vara viktigast att beakta vid genomförande 

av planens aktiviteter är att ha uthållighet beträffande informationsinsatser kring 

förebyggande av avfall och ökad sortering för återvinning, eftersom det tar lång tid 

att förändra beteenden. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  

Den avfallsplan som denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) avser är för 

kommunerna Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro och är en avfallsplan enligt 

15 kap. 41 § miljöbalken (1998:808). 

1.2 Behov av och syfte med miljökonsekvensbedömning 

Behovet av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) utvärderas vid framtagandet av 

en avfallsplan enligt miljöbalken och miljöbedömningsförordningen. Syftet med en 

MKB är att integrera miljöaspekter i framtagandet och antagandet av planen. 

Bedömningen om avfallsplanen innebär betydande miljöpåverkan genomförs 

utifrån 6 kap. miljöbalken och miljöbedömningsförordningen (SFS 2017:966). 

Miljöpåverkan kan vara både positiv och negativ. 

Den gemensamma avfallsplanen anger förutsättningar för att bedriva verksamheter 

och genomföra åtgärder med hänsyn till hur de kan påverka miljön. Avfallsplanen 

har ambitioner att förändra beteenden i stor omfattning och förenkla för 

kommuninvånare att göra rätt. I huvudsak är denna miljöpåverkan positiv. 

Med ovanstående resonemang som grund görs bedömningen att avfallsplanen 

kommer att ha stor betydelse för hållbar utveckling inom såväl resursanvändning 

som avfallshantering. Genomförandet av avfallsplanen bedöms innebära betydande 

positiv miljöpåverkan.  

1.3 Beslut om betydande miljöpåverkan 

Beslut om betydande miljöpåverkan (i huvudsak positiv) förväntas fattas beslut om i 

samband med beslut om utställning. 

1.4 Avgränsningssamråd 

Enligt 6 kap 10 § miljöbalken ska ett avgränsningssamråd hållas med de kommuner, 

länsstyrelser och andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan 

antas bli berörda av planen. För Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro 

kommuner berörs två länsstyrelser av planen; Uppsala och Stockholms län. 

2022-03-04 skickades ett underlag för ett avgränsningssamråd till Länsstyrelserna i 

Uppsala och Stockholms län.  

Den 2022-03-30 meddelade Länsstyrelsen i Uppsala län och Länsstyrelsen i 

Stockholms län att de inte har någon synpunkt på bedömningen av behov av 

miljöbedömning och upprättande av miljökonsekvensbeskrivning. De framförde 

några synpunkter på avfallsplanens innehåll och dessa beaktas i det fortsatta 

arbetet med avfallsplanen.  
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2 Avfallsplan för Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro 
kommuner 

2.1 Avfallsplanens syfte 

Syftet med den gemensamma avfallsplanen för Håbo, Knivsta, Sigtuna och 

Upplands-Bro kommuner (nedan benämnda som: kommunerna) är att minska 

avfallsmängderna, öka återanvändningen och materialåtervinningen samt minska 

avfallets miljö- och klimatpåverkan genom att: 

• Ange mål och aktiviteter  

• Ge en samlad bild av den nuvarande avfallshanteringen 

• Bidra till att de globala målen enligt Agenda 2030 och de nationella 

miljömålen inom avfallsområdet uppfylls 

• Långsiktigt styra avfallshanteringen till ett hållbart och cirkulärt samhälle 

Avfallsplanen ska utgöra ett verktyg för att kommunicera behov av förändringar av 

hanteringen för att möta samhällets nya krav inom området. 

 

2.2 Avfallsplanens innehåll 

Avfallsplanen innehåller fyra utvecklingsområden med övergripande 

utvecklingsmål. Till varje utvecklingsmål finns en eller flera indikatorer med 

målvärden. I avfallsplanen föreslås mål och aktiviteter om: 

• Förebyggande och återanvändning av avfall med aktiviteter för exempelvis 
information, upphandling, arbete mot matsvinn, bygg- och rivningsavfall 
samt andra aktiviteter för förebyggande och återanvändning inom 
kommunkoncernen med fokus på IT-produkter, textilier och möbler. 

• Från avfall till resurs med aktiviteter för exempelvis information, utveckling 
av återvinningscentraler, materialåtervinning av bygg- och rivningsavfall, 
fortsatt utbyggnad av fastighetsnära insamling av förpackningar och 
returpapper samt återföring av näringsämnen från avloppsvatten till 
åkermark. 

• Minskad miljöpåverkan med aktiviteter för exempelvis minskad 
nedskräpning, tillsyn och uppföljning av verksamheters hantering av avfall, 
nedlagda deponier, förebyggande av farligt avfall inom kommunkoncernens 
verksamheter samt insamling av farligt avfall. 

• Tillgänglighet och service med aktiviteter för exempelvis information, 
utveckling av återvinningscentraler, fysisk planering, utbud av service och 
tjänster samt genomföra kundundersökningar. 
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2.3 Avfallsplanens förhållande till andra planer och program 

I arbetet med att ta fram den gemensamma avfallsplanen har hänsyn tagits till 

kommunernas samt Region Stockholm och Region Uppsalas mål inom miljö och 

klimat i följande planer och program: 

Plan för klimatsmart Sigtuna. Här finns mål om fossilfri kommunorganisation. I 

avfallsplanen finns indikator för förnybara drivmedel för insamling av avfall. 

Matpolitiskt program för Sigtuna kommun. Här finns mål om matsvinn och i 

avfallsplanen finns indikator om matsvinn. 

Miljöprogram för Sigtuna. Programmet innehåller inte mål som avfallshantering. 

Hållbarhetsmål för Upplands-Bro kommun. Målen pekar inte specifikt på 

avfallshanteringen. Flera av avfallsplanens mål och aktiviteter kan knyta an till målet 

om hållbart samhällsbyggande. 

Vision 2025 Knivsta kommun framhåller Knivsta Knivsta som en föregångskommun 

för det hållbara samhället. Flera av avfallsplanens mål och aktiviteter kan bidra till 

att nå den visionen. 

Vårt Håbo 2030 är kommunens vision. Den innehåller fyra inriktningar varav en 

handlar om det hållbara Håbo. Här lyfts bland annat ett oberoende av fossila 

bränslen, planering av bebyggelse och medveten konsumtion. Det finns tre 

övergripande mål kopplade till visionen, varav ett handlar om samhällsbyggande 

med helhetssyn. I avfallsplanen finns aktiviteter för bland annat fysisk planering och 

information om förebyggande av avfall samt indikator för förnybara drivmedel för 

insamling av avfall. Det finns även aktivitet om utveckling av krav i kommunens 

upphandlingar. 

Håbo kommun har avgett hållbarhetslöften. Det omfattar åttaganden om åtgärder 

inom minskad klimatpåverkan och biologisk mångfald, men det tar inte upp 

materiella resurser som påverkar avfallsplanens område. Åttaganden kopplade till 

fossilfria drivmedel är begränsade till tjänstefordon. I avfallsplanen finns indikator 

för förnybara drivmedel för insamling av avfall. 

Håbo kommun har en hållbarhetsstrategi som beslutades i november 2021. Den 

innehåller ett mål om en fossilbränslefri kommunal organisation till år 2030. Den 

innehåller även mål om hållbara inköp och minskat matsvinn. Hållbarhetsstrategin 

tar avstamp i Håbo kommuns vision och hållbarhetslöften och vidareutvecklar 

kommunens strategier för att nå visionen. Se ovan om avfallsplanens kopplingar till 

Håbos vision och hållbarhetslöften. Avfallsplanen innehåller även aktiviteter för 

minskat matsvinn. 

I översiktsplanerna (ÖP) för kommunerna anges ganska lite specifikt om 

avfallshantering. 

I Håbo pågår arbete med att ta fram en ny översiktsplan. Ett förslag till ny ÖP har 

varit utställd för granskning. Det står följande om avfallshantering: ”Håbo kommun 

ska verka för att minska mängden avfall som uppstår i kommunen samt integrera 

avfallshanteringen i samhällsplaneringen för resurseffektiv hantering. Avfall ska 

betraktas som en resurs. Alla i Håbo kommun ska ha en god kännedom om 
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avfallsminimering och avfallshanteringen ska ske utan miljöpåverkan.” Här står 

också om utbyggnad av fastighetsnära hämtning av förpackningar och returpapper. 

ÖP anger också att återvinningscentralen avses byggas ut för att möjliggöra ökad 

återanvändning och materialåtervinning. Avfallsplanens mål och aktiviteter bygger 

vidare på den inriktning som ÖP anslår. Avfallsplanen innehåller aktiviteter för bland 

annat förebyggande av avfall och utveckling av återvinningscentraler. 

I Knivstas ÖP anges att kommunen ska planera för en ny återvinningscentral i 

Knivsta tätort. Avfallsplanen innehåller aktiviteter för bland annat utveckling av 

återvinningscentraler. 

I Sigtuna pågår arbete med att ta fram en ny översiktsplan. Ett förslag till ny ÖP har 

varit utställd för granskning. Det står följande om avfallshantering: ”Vid 

planläggning för ny bebyggelse bör utrymme skapas för återvinningsstationer samt 

miljöhus med återvinning även av förpackningar och kommande fraktioner med 

producentansvar såsom textil. Utrymme för återbruk vid återvinningscentraler 

behöver beaktas i den kommunala planeringen Klimatpåverkan kan minskas genom 

ett ökat inslag av återbruk och återvinning.” I ÖP anges även att kommunen ska 

verka för utbyggda system för icke-fossila bränslen. Avfallsplanen innehåller 

aktiviteter för bland annat fysisk planering och utveckling av återvinningscentraler. 

I Upplands-Bros ÖP från år 2011 anges att kommunen ska delta i regionalt 

samarbete kring avfallsfrågor och medverka till en likartad utveckling av 

avfallshanteringen inom regionen. Samarbetet har tagit fart ordentligt under de 

senaste åren och bland annat resulterat i framtagandet av gemensam avfallsplan. I 

översiktsplanen anges att Högbytorp är en avfallsanläggning av regional betydelse 

som föreslås expandera och utvecklas med möjlig framtida energiproduktion. Detta 

har genomförts. I planen anges även att tydliga planeringsriktlinjer för avfallsfrågor 

ska tas fram. Dessa riktlinjer är tänkta att användas som redskap vid 

detaljplaneprövning och lovprövning. I avfallsplanen finns aktivitet för fysisk 

planering och att komplettera och vidareutveckla sådana riktlinjer. 

I några regionala planer och strategier för Region Stockholm och Region Uppsala 

finns övergripande mål gällande avfallshantering. Nedan tas några exempel upp. 

I den Regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050, (LS 2015-

0084) tas avfallshanteringen upp ur ett regionalt perspektiv. I mål 1 En tillgänglig 

region med god livsmiljö, anges bland annat att ”[d]e tekniska försörjningssystemen 

förser boende och verksamheter med rent vatten, energi, avlopps- och 

avfallshantering samt ballastmaterial. Cirkulära system omhändertar och återvinner 

använda resurser.” Inom mål 4 En resurseffektiv och resilient region utan 

klimatpåverkande utsläpp, finns delmål 4 som anger att hushållsavfallet ska minska 

och uppgå till maximalt 360 kg per person och år samt att minst 70 % av 

hushållsavfallet, inklusive matavfallet, ska materialåtervinnas. Planen tar även upp 

att det i Stockholmsregionen behövs fler anläggningar för rötning av matavfall, fler 

omlastnings- och sorteringsanläggningar och fler insamlingsplatser för återbruk av 

produkter. Den nuvarande planen, RUFS 2050, är giltlig till 2026 och arbetet med att 

ta fram en ny plan har påbörjats under hösten 2022. I avfallsplanen finns mål och 

aktiviteter kopplade till cirkularitet och resurseffektivitet. 
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I Regional utvecklingsstrategi och Agenda 2030-strategi för Uppsala län finns bland 

annat det långsiktiga målet 3.2.3. Utveckla en tillförlitlig och fossilfri samhällsteknisk 

infrastruktur, där det samhällstekniska systemet för avfall nämns som ett av de 

system där en omställning bedöms pågå under de kommande åren. Avfallsplanen 

har inom utvecklingsområdet Minskad miljöpåverkan både mål och indikator som 

direkt kopplas till utsläpp till följd av avfallsinsamlingen i kommunerna. 

3 Metod för miljöbedömning av avfallsplanen 

3.1 Bedömningsgrunder och avgränsningar 

Syftet med kommunala avfallsplaner är att främja hållbar utveckling. Föreliggande 

avfallsplan bidrar i huvudsak till positiv miljöpåverkan. Åtgärder i planen syftar till 

att främja hushållning med naturresurser genom ökade möjligheter till 

förebyggande, återanvändning och materialåtervinning av avfall.  

3.1.1 Miljöaspekter och huvudområde 

I denna MKB fokuseras redovisningen på de mest väsentliga miljöaspekterna och 

miljöeffekterna av dessa, se nedan. Dessa miljöaspekter är de åtgärder eller tjänster 

som omfattas av avfallsplanen och som väsentligen kan påverka miljön. I MKB:n har 

även hänsyn tagits till kumulativa (samverkande) effekter där det bedömts relevant.  

I miljöbalkens 6 kap. 2 § anges de miljöaspekter som ska beaktas vid framtagande av 

en strategisk MKB. Av dessa bedöms följande miljöaspekter, och därmed 

miljöeffekterna, vara väsentliga eller eventuellt kunna vara väsentliga för 

genomförande av avfallsplanen:  

• Människors hälsa; här behandlas främst åtgärder för förbättrad insamling av 

farligt avfall, öka kunskapen om farligt avfall och var det ska lämnas, 

insamlingens påverkan genom buller, samt minskad nedskräpning. 

• Materiella tillgångar och resurshushållning; här behandlas främst åtgärder 

för att minska mängden avfall, förebygga att avfall uppstår, samt öka 

återanvändning och återvinning, t.ex. genom att skapa plattformar och 

byteszoner för ökat återbruk och motiverande åtgärder för ändrat beteende 

hos människor 

• Bebyggelse och kulturmiljö; här behandlas främst om- och tillbyggnationer 

på grund av ändrade insamlingssystem eller liknande, på en mycket 

övergripande nivå. 

• Luft och klimatfaktorer; här behandlas främst matavfallsinsamlingens bidrag 

till att ersätta fossila bränslen och utsläpp från transporter 

• Förorening och exploatering av mark och vatten; här behandlas främst 

påverkan på miljön från nedlagda deponier 

Enligt 6 kap. 7 § miljöbalken är det planens genomförande som ska miljöbedömas, 

alltså det som kommer genomföras för att nå avfallsplanens mål.  
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Påverkan beskrivs övergripande utifrån vad som har bedömts rimligt med hänsyn till 

planens innehåll och detaljeringsgrad och den kunskap som finns tillgänglig. Det 

görs ingen djupgående beräkning av konsekvenser, som det exempelvis görs i en 

livscykelanalys (LCA). 

Miljöpåverkan från de anläggningar i drift som finns inom kommunerna beskrivs 

inte i detalj utan detta hanteras inom ramen för 

tillståndsprövning/anmälningsärende och tillsyn för dessa anläggningar.  

3.1.2 Geografisk och tidsmässig avgränsning 

MKB:n fokuserar på den lokala påverkan i kommunerna. Avfallshanteringen är dock 

inte enbart lokal. Transporter till anläggningar utanför kommunerna förekommer. 

Dessa transporters miljöpåverkan bedöms dock endast generellt som en del i 

beskrivningen av transporterna. 

Miljöpåverkan som kan antas uppstå till följd av behandling av avfall vid 

behandlingsanläggningar i andra kommuner eller länder hanteras i 

tillståndsansökan till dessa anläggningar och berörs inte här. 

Bedömningen görs i huvudsak av genomförandet av planen fram till det år som ges 

av tidsperspektivet för de mål som formulerats i avfallsplanen. 

3.1.3 Klimatanpassning 

Även om arbetet med att minska klimatförändringarna fortsätter bör anpassning i 

samhället göras för att kunna hantera de klimatförändringar som redan har skett 

och som kan komma att ske. I arbetet med framtagande av avfallsplanen för 

kommunerna samt därtill tillhörande MKB har följande klimateffekter identifierats 

som på olika sätt kan komma att innebära problem för avfallshanteringen: 

• Problem med vägar (bärighet) på grund av förändrade vattenförhållanden 

(exempelvis översvämningar, skred/ras) samt ökad risk för tjälskador. 

• Problem med nedlagda deponier på grund av förändrade 

vattenförhållanden (framförallt markvattenförhållanden) som kan medföra 

exempelvis sättningar eller förorening av grundvatten. 

• Problem med lukt, mögel och skadedjur på grund av högre temperaturer 

och även värmeböljor. 

• Problem med invasiva arter. Vissa invasiva arter gynnas av högre 

temperaturer och fuktigare klimat. 

I arbetet med genomförande av avfallsplanen bör hänsyn tas till ovanstående 

klimateffekter. 

3.1.4 Svårigheter i samband med MKB 

Avfallsplanen är ett strategiskt dokument, i jämförelse med exempelvis en 

detaljplan som är en fysisk plan. Utfallet av genomförande av planen är därför 

svårare att kvantifiera och bedöma i jämförelse med exempelvis fysiska åtgärder i en 

detaljplan.  
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Det är planens genomförande som ska bedömmas. Det betyder exempelvis att 

undersökningar/utredningar och handlingsprogram i sig inte leder till någon positiv 

eller negativ miljöpåverkan, men kan däremot, om resultatet används till att 

genomföra förbättningar, leda till stora förbättringar ur miljösynpunkt. Samma sak 

gäller informationsinsatser, om de får avsedd effekt kan dessa göra stor skillnad ur 

miljösynpunkt.  

I ett längre perspektiv krävs genomgripande förändringar av samhällets 

produktions- och konsumtionsmönster, vilket troligtvis inte kan ske under de år som 

avfallsplanen gäller. Avfallsplanen är ett viktigt steg på vägen för att på längre sikt 

kunna uppfylla globala och nationella miljömål, och andra mål som har en koppling 

till förebyggande av avfall och avfallshantering. 

3.2 Alternativ 

Enligt 6 kap. 11 § miljöbalken, ska uppgifter om miljöförhållanden och miljöns 

sannolika utveckling om planen eller programmet inte genomförs, anges i MKB:n. 

3.2.1 Nollalternativet, om avfallsplanen inte genomförs 

Nollalternativet avser en situation som kan uppstå om föreslagen plan inte beslutas 

och inte genomförs. Om inte förslaget till ny avfallsplan antas skulle kommunernas 

tidigare avfallsplaner fortsätta att gälla. Tidigare avfallsplaner för kommunerna togs 

fram av varje kommun för sig: 

• Avfallsplan för Håbo kommun 2016-2025  

• Avfallsplan för Knivsta kommun 2016 

• Avfallsplan för Sigtuna kommun 2016-2020 

• Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2019-2023 

Uppföljning av de tidigare avfallsplanerna finns i bilaga 5 till avfallsplanen.  

Det kan konstateras att med nollalternativet skulle ett viktigt gemensamt verktyg 

saknas för att fortsätta arbeta för minskade avfallsmängder och ökad återvinning av 

avfall och flera av de positiva effekter som beskrivs skulle riskera att utebli eller 

försenas. Enligt avfallsförordningen ska kommunala avfallsplaner ses över minst vart 

fjärde år och vid behov revideras. Nollalternativet innebär därmed att flera av de 

föregående avfallsplanerna inte skulle uppfylla nu gällande lagstiftning och är 

således ej ett relevant alternativ. 

3.3 Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel i miljöbalken som används 

för att förebygga eller åtgärda miljöproblem. Det finns miljökvalitetsnormer för: 

• Fisk- och musselvatten (normer för gräns och riktvärden) 

• Vatten (normer för statusklassificering) 

• Omgivningsbuller (målsättningsnormer gällande kartläggning och 

rapportering av bullerkällor) 
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• Utomhusluft (normer för halter)  

Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål beaktas i avfallsplanen genom att planen 

som helhet syftar till att främja hållbar utveckling och att de åtgärder som 

respektive kommun väljer att göra, ska genomföras med syfte att främja en god 

miljö och människors hälsa. 

Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten bestäms i förordning SFS 2001:554. 

Genomförandet av avfallsplanen bedöms inte innebära att miljökvalitetsnormen för 

fisk och musselvatten överskrids. 

Miljökvalitetsnormer för vatten (SFS 2004:660) bedöms ej överskridas till följd av 

planens genomförande.  

Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller (SFS 2004:675) omfattar kartläggning och 

åtgärdsprogram för större kommuner och vägar för kommuner med över 

100 000 invånare. Ingen av kommunerna omfattas av dessa krav. Genomförandet av 

avfallsplanen bedöms inte bidra till att miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller 

överskrids.  

Kraven på luftkvalitet i utomhusluft bestäms i ”Luftkvalitetsförordningen” SFS 

2010:477. Genomförandet av avfallsplanen bedöms inte bidra till att 

miljökvalitetsnormen för luft överskrids. 

3.4 Globala mål för hållbar utveckling 

I september 2015 antog FN:s generalförsamling 17 globala mål för hållbar 

utveckling, den så kallade Agenda 20301. Dessa globala mål ska genomföras i FN:s 

samtliga medlemsländer, däribland Sverige. Vid framtagande av nya nationella mål 

kommer hänsyn tas till de globala målen men det bedöms inte innebära behov av 

någon drastisk förändring av inriktningen på de nationella mål som finns i Sverige 

och som berör avfallshanteringen. I kapitel 3.5 - 3.9 anges därför de mål på både 

nationell nivå och EU-nivå som berör avfallshanteringen och som bedöms vara 

relevanta för kommunernas avfallsplan. 

3.5 Miljömål inom EU 

Styrmedel och åtgärder på avfallsområdet utvecklas idag i många fall gemensamt 

inom EU. Målsättningar och strategier på övergripande europeisk nivå är av stor 

betydelse eftersom det finns direkta kopplingar till den svenska miljöpolitiken. I maj 

2018 beslutades om en revidering av EU:s avfallslagstiftning. Ändringarna ska främja 

en mer cirkulär ekonomi genom minskade avfallsmängder, ökad återanvändning, 

ökad återvinning samt förbättrad avfallshantering. Bindande avfallsmål som ska 

uppnås till år 2025, år 2030 och år 2035 ingår också i beslutet.  

3.6 Miljökvalitetsmål 

Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål. Miljöpåverkan från 

avfallshanteringen berör främst miljökvalitetsmålen: 

• God bebyggd miljö 

 
1 www.globalamalen.se 
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• Begränsad klimatpåverkan 

• Giftfri miljö 

Uppfyllelse av miljökvalitetsmålen som en följd av kommunernas avfallsplan finns 

redovisat i kapitel 3.9 

3.7 Nationella etappmål 

För närvarande finns det ca 20 etappmål beslutade av regeringen. Etappmålen är 

tänkta att vara steg på vägen för uppfyllande av generationsmålet och 

miljökvalitetsmålen. De etappmål som är mest aktuella för denna MKB listas nedan. 

Dessa återfinns inom avfallsområdet, klimatpåverkan och luftföroreningar. Förutom 

de nedan listade etappmålen  finns etappmål avseende genetisk mångfald och 

skydd av områden, etappmål angående hållbar stadsutveckling samt etappmål 

avseende farliga ämnen som syftar till förbättrad information om farliga ämnen i 

varor, utveckling och tillämpning av EU:s kemikalieregler.  

3.7.1 Avfallsområdet (inklusive cirkulär ekonomi och matsvinn)  

• Öka andelen kommunalt avfall som materialåtervinns och förbereds för 

återanvändning till 2025 

• Mer bygg- och rivningsavfall materialåtervinns och förbereds för 

återanvändning till 2025 

• Ökad utsortering och biologisk behandling av matavfall till 2023 

• Återanvändning av förpackningar till 2030. 

• Matsvinnet ska minska mätt i mängd livsmedelsavfall till 2025.  

• Livsmedelsförlusterna ska minska och mer ska bli mat till 2025.  

3.7.2 Begränsad klimatpåverkan 

• Utsläpp av växthusgaser ska minska med ca 63 % till år 2030. 

• Utsläpp av växthusgaser ska minska med ca 75 % till år 2040. 

• Utsläpp av växthusgaser till år 2045 ska minska till nettonollutsläpp. 

• Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter ska minska med minst 70 

procent senast år 2030. 

3.7.3 Luftföroreningar 

• Minskning av nationella utsläpp av luftföroreningar till 2025 

3.8 Nationell avfallsplan 

I december 2018 antogs den senaste versionen av den nationella avfallsplanen. Den 

nationella avfalllsplanen reviderades under 2020, främst utifrån EU:s avfallspaket. I 

den nationella avfallsplanen konstateras att Sverige behöver öka takten i 

omställningen mot cirkulär ekonomi. Den nationella avfallsplanen innehåller inga 

nya mål, men anger områden som är fortsatt prioriterade att arbeta med; bygg- och 

rivningsavfall, matavfall, elektronikavfall, textilier, plast samt nedskräpning. 
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3.9 Uppfyllelse av miljökvalitetsmål 

Etappmålen till miljökvalitetsmålen och strategierna i den nationella avfallsplanen 

har varit vägledande i processen att formulera mål och identifiera relevanta 

nyckeltal i avfallsplanen. Nedan sammanfattas avfallsplanens påverkan på de mest 

relevanta miljökvalitetsmålen. Målen och aktiviteterna i avfallsplanen kan bidra till 

flera av miljökvalitetsmålen. I sammanfattningen nedan anges de åtgärdsområden i 

avfallsplanen som särskilt bidrar till uppfyllelse av de olika miljökvalitetsmålen. 

Sammantaget bedöms de nationella målen påverkas i positiv riktning av 

avfallsplanens aktiviteter om de genomförs. 

3.9.1 Begränsad klimatpåverkan  

Miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan” beaktas särskilt genom mål och 

aktiviteter för att minska avfallsmängderna och öka återbruk/ 

återanvändning/återvinning och därmed främja en resurssnål livsstil. 

3.9.2 Giftfri miljö 

Miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö”, beaktas särskilt genom mål och aktiviteter som 

syftar till att förbättra insamlingen av farligt avfall, öka medvetenhet och kunskap 

om farligt avfall och hur det ska hanteras av invånarna och minska nedskräpningen.  

3.9.3 God bebyggd miljö 

Miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” beaktas särskilt genom mål och aktiviteter 

för att minska nedskräpning och planera för en god avfallshantering i exempelvis 

detajplaner. 

4 Betydande miljöpåverkan 

Här bedöms hur genomförandet av avfallsplanen påverkar miljön (miljöeffekterna) 

och de nationella miljömålen utifrån de föreslagna väsentliga miljöaspekterna för 

avfallshanteringen, redovisade i kap 3.1.1. Varje enskilt mål, indikator med målvärde 

och aktivitet kommenteras inte. Bedömningen görs utifrån hur mål, indikatorer med 

målvärden samt aktiviteter inom respektive område sammantaget påverkar miljön 

och de nationella målen. 

4.1 Människors hälsa 

Här behandlas främst arbete för att säkra hanteringen av farligt avfall, minskad 

nedskräpning samt insamlingens påverkan genom buller. Konsekvenser för 

människors hälsa till följd av negativ påverkan på luftkvalitet anges i kapitel 4.4. 

Avfallshanteringen ger även upphov till utsläpp till mark och vatten, vilket kan ge 

effekt på människors hälsa om det sker exponering av farliga ämnen. Hur 

avfallsplanen påverkar utsläpp till mark och vatten behandlas i kapitel 4.5.  

4.1.1 Nuläge och förutsättningar 

Farligt avfall innehåller ämnen som kan vara skadliga för människor och miljön. Om 

farligt avfall inte hanteras på ett säkert sätt finns risk för direkt eller diffus spridning 

av skadliga ämnen och risk för att människor påverkas negativt. Därför är en av 
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avfallshanteringens viktigaste uppgifter att skapa förutsättningar för en säker 

hantering av farligt avfall.  

Nedskräpning på offentliga platser upplevs idag vara ett problem i många 

kommuner och har därför lyfts fram i den nationella avfallsplanen och i 

föreskrifterna om kommunal avfallsplanering. En skräpig offentlig miljö kan bidra till 

upplevelse av otrygga2  miljöer. Risken för klotter och skadegörelse kan därmed 

också öka. Nedskräpning kan även bidra till diffus spridning av farliga ämnen. 

Buller uppstår från avfallshantering i insamlingsledet på flera sätt, exempelvis från 

både insamlingsfordon och hantering av behållare. Bullret är i dessa fall dock 

kortvarigt. Buller kan generellt sett ge upphov till störning av människors hälsa 

genom stress och störd sömn, vilket i sin tur kan leda till irritation, trötthet, högt 

blodtryck och hjärt- och kärlsjukdomar. Det nationella miljökvalitetsmålet ”God 

bebyggd miljö” innefattar att störningar från trafikbuller ska minska.  

4.1.2 Negativ miljöpåverkan 

Negativ påverkan bedöms kunna uppstå på människors hälsa exempelvis genom 

ökade bullernivåer och luftföroreningar orsakade av avfallstransporter vid 

insamlingsplatser och på vägnät.  

Omfattningen av den negativa miljöpåverkan vid genomförande av föreslagen 

avfallsplan bedöms som liten. Inga av aktiviteterna bedöms påverka bullernivåerna i 

någon betydande omfattning och transporterna kommer inte att öka i betydande 

omfattning (se även kap 4.4). 

4.1.3 Positiv miljöpåverkan 

I avfallsplanen finns aktiviteter som handlar om farligt avfall:  

• Flera aktiviteter gällande informationsinsatser med fokus på farligt avfall, 

riktade till olika grupper och på olika språk. 

• Tillsyn: Granskning av företagens hantering av farligt avfall. 

• Förebygga farligt avfall genom att fasa ut kemikalier och produkter, 

som innehåller farliga ämnen i kommunkoncernen. 

Om dessa aktiviteter genomförs och om de medför förändrade beteendemönster 

kan detta i sin tur medföra minskade mängder farligt avfall i restavfallet. 

Positiv påverkan bedöms även kunna uppstå på människors hälsa genom 

exempelvis minskad nedskräpning i kommunerna. Minskad nedskräpning innebär 

positiva effekter i bebyggd miljö och bidrar även till positiv upplevelse vid vistelse i 

naturen och andra områden, som är viktiga ur rekreationssynpunkt för boende, 

turister och andra besökande. Det bidrar även till upplevelse av ökad trygghet. I 

avfallsplanen finns bland annat följande aktiviteter för att främja minskad 

nedskräpning: 

• Informationsinsatser och kampanjer, exempelvis information om 

skräpets skadlighet, medborgardialog om nedskräpning med lokala 

 
2 Stiftelsen Håll Sverige Rent, www.hsr.se 
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grupper samt användande av material från Håll Sverige Rent och 

komplettera med gemensamt material i alla kommunerna. 

• Genomföra skräpmätningar, i enlighet med metod som SCB och Håll 

Sverige Rent har tagit fram. 

• Genomföra fysiska åtgärder för att minska nedskräpning. Ta fram 

gemensamma riktlinjer/strategier för utformning av papperskorgar och 

förebyggande av nedskräpning samt sortering av avfall på allmänna 

platser.  

 

4.1.4 Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka positiv påverkan 

För att minska risken för negativ påverkan på människors hälsa vid genomförande av 

planen bör det bland annat säkerställas att inga gifter som borde ha fasats ut ur 

kretsloppet återförs i produkter som återanvänds/återbrukas.  

4.2 Materiella tillgångar och resurshushållning 

Materiella tillgångar och resurshushållning omfattar avfallsminimering, 

återanvändning och materialåtervinning. Här behandlas främst: 

• avfallsförebyggande arbete  

• öka andelen material och produkter som återbrukas 

• förbättra utsortering av matavfall, förpackningar och returpapper  

4.2.1 Nuläge och förutsättningar 

Matavfall samlas in separat i samtliga kommuner. Insamlingen sker i fyrfackskärl hos 

villor och fritidshus (i ett av facken i kärl 1) och i separat kärl i flerfamiljshus. 

Verksamheter kan välja om de vill samla in i fyrfackskärl eller i separat kärl. Efter 

insamling körs matavfallet till behandlingsanläggning (i några kommuner omlastas 

det först). 

Det insamlade matavfallet behandlas genom rötning där biogas och biogödsel 

produceras. Biogasen kan användas som fordonsbränsle och ersätter därmed fossilt 

bränsle, se kapitel 4.4 om påverkan på luft, där även minskad klimatpåverkan 

kopplat till minskat matsvinn tas upp. I rötningsprocessen bildas biogödsel som 

används som gödningsmedel. Biogödsel ersätter användning av en ändlig resurs i 

form av fosforgödselmedel.  

Under 2020 samlades ca 58 kg förpackningar och returpapper per invånare in för 

återvinning, vilket innebär att mängden insamlat förpackningsmaterial ligger under 

det nationella genomsnittet på 67 kg/invånare och år3. 

Kommunen är en viktig aktör när det gäller att minska miljöpåverkan genom 

källsortering i den egna verksamheten, arbeta för att återbruka  och minimera det 

avfall som uppstår.  

 
3 Avser statistik från Förpackningsinsamlingen (FTI) för 2020. 
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4.2.2 Negativ miljöpåverkan 

Föreliggande avfallsplan bedöms inte innebära någon negativ miljöpåverkan på 

materiella tillgångar och resurshushållning. 

4.2.3 Positiv miljöpåverkan 

Positiv påverkan på materiella tillgångar och resurshushållning kan uppstå om 

mängden avfall totalt sett minskar eller om mängden avfall till återanvändning samt 

återvinning ökar.  

Arbetet med att informera om och underlätta för återanvändning kommer, under 

förutsättning att det genomförs och skapar beteendeförändring, att ha en positiv 

inverkan då återanvändning förhoppningsvis kommer att öka. Arbetet med att 

informera om sortering av avfall kommer förhoppningsvis också ha en positiv 

påverkan där resurserna kan cirkuleras i större omfattning.   

Flera aktiviteter i avfallsplanen kan bidra till att underlätta för exempelvis 

kommuninvånare, företag och kommunorganisationerna att agera mer cirkulärt och 

därmed öka resurshushållningen, exempelvis: 

• Upphandling ska användas för att minska mängden avfall och 

återanvända produkter i så stor utsträckning som möjligt. 

• Skapa förutsättningar för återanvändning av byggmaterial, till exempel med 

återbyggdepå, gemensam för kommunerna. 

• Se över möjligheter att få avsättning för ytterligare typer av material och 

utveckla sortering vid återvinningscentraler 

• Inventera och komplettera fastighetsnära insamling av 

förpackningar och returpapper samt sortering av matavfall i 

kommunkoncernens verksamheter. 

• Aktiviteter kopplade till minskat matsvinn 

 

Om aktiviteter för kommunens egna verksamheter genomförs, exempelvis att ta 

fram riktlinjer och krav avseende hantering och sortering av bygg- och rivningsavfall 

i samverkan mellan kommunerna, kan kommunerna vara en förebild och gå före i 

arbetet för att utveckla en mer cirkulär ekonomi.  

Om återanvändning och återvinning av material ökar, så kan behovet av att ta ut 

jungfruligt material från jordens ändliga resurser minska. Det är alltid mer 

resurseffektivt att använda ett material flera gånger än att förbränna det och 

tillverka nya produkter av jungfruligt material (se även kap 4.4). 

Omfattningen av de positiva miljökonsekvenserna beror på i vilken utsträckning 

människors beteenden förändras. Beteendeförändringar tar tid, men på lång sikt 

bedöms de positiva miljökonsekvenserna kunna bli stora.  
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4.2.4 Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka positiv påverkan 

Resurser och kunskap behöver tillföras arbetet med att utveckla rutiner och 

strukturer inom kommunerna för att organisationerna ska genomsyras av ett 

arbetssätt som förebygger att avfall uppstår och återanvänder materiella resurser så 

långt möjligt. Kommunen är också en stor inköpare och en viktig aktör när det gäller 

att ställa resursbesparande krav i upphandlingar och vid inköp. 

Genom god sortering inom kommunernas verksamheter möjliggörs återvinning av 

det avfall som ändå uppstår. Alla kommuner har ett ansvar för att sortera avfallet 

och vara förebilder för kommuninvånarna.  

Det behöver säkerställas att de insamlade och sorterade materialen uppfyller de 

krav och den kvalitet som återvinningsindustrin ställer för att återvinna materialen 

till ny råvara.  

4.3 Bebyggelse och kulturmiljö 

Här behandlas främst om- och tillbyggnationer på grund av ändrade 

insamlingssystem eller liknande, och hur dessa påverkar bebyggelse och kulturmiljö. 

4.3.1 Nuläge och förutsättningar 

Kommunerna består av centralorter i respektive kommun och utöver centralorterna 

finns också ett antal större orter inom kommunerna.  

Under oktober-december 2020 infördes fyrfackssystem för alla villaor och fritidshus 

i kommunerna. I de två kärlen som varje hushåll har, kan mat- och restavfall, 

returpapper och förpackningsfraktioner slängas.  

Det kommer att behövas fortsatt utbyggnad av fastighetsnära insamling av 

förpackningar och returpapper för fastigheter med flerbostadshus där detta saknas. 

Det väntas beslut från regeringen under sommaren 2022, om förutsättningarna för 

insamling av förpackningar. För att skapa plats för sortering kan det finnas behov av 

om- och tillbyggnationer.  

I Knivsta kommun bedöms det finnas behov av ytterligare en återvinningscentral/ 

kretsloppspark. Det finns inget förslag på lokalisering ännu. 

4.3.2 Negativ miljöpåverkan 

För att skapa plats för sortering i en del flerbostadshus kan det finnas behov av om- 

och tillbyggnationer, vilket kan innebära negativ miljöpåverkan på bebyggelse och 

kulturmiljö.  

4.3.3 Positiv miljöpåverkan 

Om aktiviteten om att ta fram kortfattade lokala riktlinjer och en anpassad 

gemensam teknisk handbok som stöd i plan- och bygglovsprocesser (med 

utgångspunkt i Avfall Sveriges handbok om avfallsutrymmen) görs kan den medföra 

positiv miljöpåverkan eftersom ombyggnationer i efterhand ofta blir svårare och 

dyrare att genomföra. 

Föreliggande avfallsplan bedöms inte innebära någon ytterligare positiv 

miljöpåverkan på bebyggelse och kulturmiljö. 
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4.3.4 Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka positiv påverkan 

Inga ytterligare åtgärder föreslås. 

4.4 Luft- och klimatfaktorer 

Luft- och klimatfaktorer omfattar de växthusgaser som bidrar till den globala 

uppvärmningen och övriga luftföroreningar som är farliga för människa och miljö. 

Här behandlas främst minskad mängd avfall, återvinning av avfall samt 

transporternas påverkan. 

4.4.1 Nuläge och förutsättningar 

Livsmedelsproduktionen står för en stor påverkan på miljön. All mat som 

produceras och inte äts upp har därmed producerats helt i onödan och riskerar 

därmed att bidra till onödiga utsläpp.  

De vanligaste luftföroreningarna består av kväveoxider, marknära ozon samt 

luftburna partiklar av olika storlek. Luftföroreningar kan ställa till problem lokalt, till 

exempel för människors hälsa, när höga halter uppstår nära en föroreningskälla eller 

inom ett tätbefolkat område. I en studie som presenterades år 2018 uppskattades 

antalet dödsfall till följd av luftföroreningar (NO2 och partiklar) till ca 7 600 i Sverige 

per år4.  

Utsläpp från vägtrafik utgör, tillsammans med utsläpp från industrin, större delen av 

de totala utsläppen av klimatpåverkande gaser.  

Avfallshanteringen är idag starkt beroende av transporter, främst med tyngre fordon 

för insamling av avfall och transporter till behandlingsanläggningar, men även av 

privatpersoners personbilstransporter för avlämning av avfall vid 

återvinningsstationer och återvinningscentraler. Det är dock bara en mycket liten 

del av utsläppen av klimatpåverkande gaser inom kommunerna som kommer direkt 

från transporter vid hantering av avfall. Utsläpp av klimatpåverkande gaser 

begränsas vid användande av förnybara bränslen, vilket används vid en stor del av 

transportarbetet för insamling av avfall i kommunerna.  

Från de nedlagda deponier som finns i kommunerna avgår deponigas i olika grad 

beroende på vad som har deponerats. Deponigas innehåller bland annat metangas, 

som är en klimatpåverkande gas. Metangas är en kraftigare klimatpåverkande gas 

än koldioxid och det är viktigt att säkerställa att det inte sker betydande läckage till 

luft. 

4.4.2 Negativ miljöpåverkan 

Negativ miljöpåverkan bedöms kunna uppstå på luftkvalitet och klimat. Detta 

bedöms kunna ske om mängden transporter ökar när avfall (exempelvis grovavfall) i 

högre utsträckning sorteras i olika fraktioner som ska transporteras till olika platser 

för återanvändning eller återvinning.  

Miljöeffekterna av ökade transporter är ökat utsläpp av främst kväveoxider, koldioxid 

och partiklar till luft, vilket påverkar luftkvalitet och klimat negativt. Konsekvenser på 

 
4 IVL 2018, ” Quantification of population exposure to NO2, PM2.5 and PM10 and estimated health 

impacts”, C 317 
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människans hälsa kan bli exempelvis att fler får nedsättning av lungfunktion och 

cancer5. Konsekvenserna på miljön kan bli förhöjd temperatur och förändrat klimat. 

Miljökonsekvensernas omfattning av ökade transporter bedöms dock som små med 

hänsyn till avfallshanteringens ringa andel av transportsektorns utsläpp av 

föroreningar.  

Planens genomförande innebär ingen ökad negativ miljöpåverkan gällande 

metanutsläpp från nedlagda deponier. 

4.4.3 Positiv miljöpåverkan 

Positiv miljöpåverkan bedöms kunna uppstå på luftkvalitet och klimatfaktorer. Detta 

bedöms uppstå främst av arbetet med aktiviteter som syftar till att:  

• Minska mängden avfall som uppkommer genom förebyggande och återbruk 

• Öka materialåtervinningen 

• Öka andelen matavfall som sorteras ut, vilket rötas och där biogasen kan 

ersätta fossila bränslen för transporterna 

4.4.3.1 Minska mängden avfall 

Genom att förebygga att avfall uppstår minskar miljöbelastningen genom minskade 

utsläpp, både vid tillverkning och vid behandling av avfall.  

Livsmedelsproduktionen står exempelvis för en stor påverkan på miljön. Cirka en 

tredjedel av all mat som produceras äts inte upp utan blir matsvinn och har därmed 

producerats helt i onödan. I genomsnitt beräknas varje person i Sverige ge upphov 

till ca 44 kg matsvinn per år6, mat som istället hade kunnat ätas upp.  

I Tabell 1 presenteras två exempel: 

• Effekten från förebyggande av avfall om invånarna i kommunerna minskade 

mängden mat och restavfall med 50 kg/invånare och år (som kan jämföras 

med totalt insamlade mängder mat- och restavfall i kommunerna under 

2020 på 198 kg/invånare). 

• Effekten om arbetet med att minska matsvinnet skulle falla väl ut och det 

skulle innebära en minskning av mängden matavfall med 10 kg/invånare 

och år (jämför med den genomsnittligt beräknade mängden matsvinn i 

Sverige på 44 kg/år) 

 
5 Lunds Universitet, Medicinska fakulteten 2017, “Fine and ultrafine particle exposure: Health effects and 
biomarkers”, ISBN 978-91-7619-386-0. Det har visats samband mellan exponering för partiklar, särskilt mycket små 
partiklar till sjukdomar i luftvägarna, astma, kronisk bronkit och cancer. 
6 Naturvårdsverket rapport ”Matavfall i Sverige 2018”, Hushåll kastar totalt ca 95 kg matavfall per person (varav ca 
26 kg är flytande som går till avlopp och ca 69 kg är fast avfall), av detta är ca 44 kg onödigt matavfall, matsvinn. Av 
matsvinnet är ca 18 kg fast avfall och 26 kg flytande enligt rapporten. 
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Tabell 1  Minskning av klimatpåverkan vid förebyggande av avfall. Källa: Avfall Sverige 
Rapport 2019:19 

 

Mängd 

förebyggt avfall 

per person, 

kg/år 

Mängd 

förebyggt 

avfall1, ton 

Minskad mängd 

CO2e, ton/år2 

Motsvarar 

mil/år2 

(person-bil, 

bensin) 

Ex. Förebyggande, mat- och 

restavfall 

50 6 040 13 290 10 268 000 

Ex. Minskat matsvinn 10 1 210 2 660 2 057 000 

 

1Beräkningen utgår från den folkmängd som är totalt i kommunerna på 120 857 personer (år 
2020). 

2Enligt Avfall Sveriges rapport 2019:19 kan minskad mängd mat- och restavfall ge minskade 
utsläpp av koldioxid med ca 2,2 kg koldioxidekvivalenter (motsvarar ca 17 km bilkörning) per 
kg mat- och restavfall.   

 

Bedömningen utifrån beräknade exempel ovan är att arbetet för ökad 

återanvändning och förebyggande av avfall som planeras kommer att ha stor positiv 

miljöpåverkan på luft och klimat när det får de effekter på människors beteenden 

som önskas. 

4.4.3.2 Ökad materialåtervinning 

Resultat från livscykelanalyser7 visar att nyttan ur ett miljöperspektiv är större vid 

materialåtervinning än vid förbränning, trots att mängden transporter bedöms öka. 

Det är således bättre ur miljöhänseende att återvinna material så många gånger 

som möjligt innan det förbränns.  

Miljöeffekterna av att öka mängden produkter och material som kan återanvändas 

respektive återvinnas, är minskade utsläpp till luft i hela produktionskedjan - från 

utvinning till tillverkning och distribution av varor samt vid behandling av avfallet.  

Genom att öka mängden material som samlas in för återanvändning och återvinning 

kan behovet av att framställa produkter från jungfruliga råvaror minska, åtminstone 

på lång sikt. Därmed kan utsläppen minska vid nyproduktion av produkter.  

Tabell 2 visar beräkningar kring att de förpackningar och tidningar, som samlades in i 

kommunerna år 2020 skulle kunna bidra till att CO2-utsläppet (antalet 

koldioxidekvivalenter) minskar med ca 3 220 ton om allt materialåtervinns, vilket 

motsvarar ca 695 varv runt jorden med en medelstor personbil. 

 
7 Nordiska ministerrådets rapport 2015:547 
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Tabell 2  Minskning av klimatpåverkan från förpackningar och returpapper som återvinns. 
Källa: Avfall Sverige Rapport 2019:19  

Material Mängd avfall, 

ton/år 

Minskad mängd CO2, 

ton/år 

Motsvarar mil/år 

(person-bil, bensin) 

Returpapper 1 464 1 020 878 400 

Pappersförpackningar 2 034 410 406 800 

Plastförpackningar 1 021 610 510 500 

Glasförpackningar 2 327 810 698 100 

Metallförpackningar 203 370 284 200 

Totalt 7 049 3 220 2 778 000 

 

4.4.4 Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka positiv påverkan 

De viktigaste åtgärderna för att säkerställa att de beskrivna positiva effekterna 

uppstår, eller till och med blir större, är att säkerställa att de informationsinsatser 

som föreslås i avfallsplanens handlingsplan omsätts i förändrade vanor och rutiner 

så att mängden avfall verkligen minskar och att mängden som materialåtervinns 

verkligen ökar. Kommunerna råder över flera aktiviteter inom sina egna 

verksamheter och de arbetssätt och rutiner som tillämpas. Det gäller till exempel 

förebyggande och materialåtervinning av bygg- och rivningsavfall, men även ökad 

återanvändning inom kommunkoncernernas verksamheter av IT-utrustning, möbler 

med mera. Alla kommunala verksamheter har ett ansvar för att minska avfallet och 

att sortera. Det är viktigt att kommunerna föregår med gott exempel och är 

förebilder för kommuninvånarna.  

För att ytterligare minska negativ påverkan på luft och klimatfaktorer kan övervägas 

om åtgärder kopplade till efterbehandling av avslutade och nedlagda deponier bör 

ingå i planen. 

4.5 Förorening och exploatering av mark och vatten 

Här behandlas främst aktiviteter kopplade till nedlagda deponier men även till viss 

del aktiviteter gällande återvinningscentraler. 

4.5.1 Nuläge och förutsättningar 

Utsläpp till mark och vatten sker också i form av lakvatten från aktiva och nedlagda 

deponier. I kommunerna finns enligt förteckningen i bilaga 4 sammanlagt 67 stycken 

identifierade nedlagda hushållsavfallsdeponier. Av dessa är en i riskklass 1, 7 st i 

riskklass 2 och 23 i riskklass 3 eller 4. För de övriga har inte någon riskklassning 

gjorts. 

Som berörts tidigare i kap 3.1.3 om klimatanpassning så riskerar vissa invasiva arter 

gynnas av ett förändrat klimat till följd av klimatförändringarna. Redan idag finns 
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invasiva arter som behöver bekämpas och där spridning behöver förhindras. 

Kommunernas återvinningscentraler har mottagning av trädgårdsavfall som består 

av invasiva arter och där detta hanteras separat från annat trädgårdsavfall. 

4.5.2 Negativ miljöpåverkan 

Vid genomförandet av planen bedöms utsläpp till mark och vatten från nedlagda 

deponier och anläggningar vara oförändrad.  

4.5.3 Positiv miljöpåverkan 

Genom att motverka en ökning av mängden avfall i samhället med hjälp av 

informationsinsatser avseende förebyggande av avfall och ökad återanvändning, kan 

mängden material som utvinns ur jordskorpan på lång sikt minska och därmed även 

tillförseln av mängden giftiga ämnen till omgivande natur och miljö. Den positiva 

miljöpåverkan av ökad återanvändning och ökad materialåtervinning kan därför på 

sikt bli stor.  

I avfallsplanens handlingsplan finns aktiviteter gällande nedlagda deponier. 

Klassificering enligt MIFO ska göras för alla deponier där det inte har gjorts tidigare. 

Därutöver ska kompletterande undersökningar och provtagningar göras och en 

prioriteringsordning ska skapas för de deponier som behöver åtgärdas. När 

skyddsåtgärder, vid behov, genomförs bidrar det till minskad negativ miljöpåverkan 

genom att förhindra att föroreningar sprids till mark och vatten från gamla deponier.  

Vid genomförandet av planen bedöms risken för utsläpp till mark och vatten från 

nedlagda deponier och anläggningar vara oförändrad. 

4.5.4 Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka positiv påverkan 

Kommunerna har kommit olika långt i arbetet med undersökning av och åtgärder 

för nedlagda deponier. Vid planering inför och åtgärder vid nedlagda deponier bör 

hänsyn tas till följder av klimatförändringar som exempelvis ökad eller minskad 

vattenhalt i marken. Uppkomna mängder lakvatten kan på sikt förändra utsläpp till 

mark och vatten från de nedlagda deponier.  

4.6 Inbördes förhållande mellan ovanstående miljöaspekter 

Miljöaspekterna ovan hänger tätt samman. En aktivitet kan påverka flera aspekter 

samtidigt, både positivt och negativt. Ett exempel på detta är att information om 

avfallshantering kan leda till ökad sortering och bättre behandling av farligt avfall, 

vilket kan bidra till positiv miljöpåverkan genom bättre resurshushållning och 

minskad risk för exempelvis elavfall i restavfallet. Ökad källsortering skulle dock 

även kunna bidra till negativ miljöpåverkan på ”Luft och klimatfaktorer” om 

transporterna vid insamling ökar. Miljövinsten med ökad källsortering är dock större 

än de negativa konsekvenserna av ökade transporter. 

5 Sammanfattande bedömning 

5.1 Betydande miljöpåverkan 

De viktigaste aktiviteterna som kan bidra till att de beskrivna positiva effekterna 

uppstår, eller till och med blir större, är att säkerställa att de informationsåtgärder 
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som föreslås i avfallsplanen omsätts i förändrade vanor och rutiner så att mängden 

avfall verkligen minskar och att mängden som materialåtervinns verkligen ökar. Här 

råder kommunerna över att de föreslagna aktiviteter inom sina egna verksamheter 

görs i praktiken. Det är viktigt att kommunerna föregår med gott exempel. Alla 

kommunernas verksamheter har ett ansvar för att minska avfallet och vara förebilder 

för kommuninvånarna. 

Negativ miljöpåverkan bedöms som liten vid genomförande av avfallsplanens 

aktiviteter. Negativ miljöpåverkan bedöms kunna uppstå främst om mängden 

transporter ökar, vilket ger upphov till klimatpåverkande gaser och buller. 

Det tar lång tid att förändra beteenden, men på lång sikt och om 

informationsinsatserna får genomslag kan det få stor positiv påverkan. De positiva 

effekterna kommer framförallt visas genom bättre resurshushållning och minskade 

diffusa utsläpp av miljö- och hälsoskadliga ämnen.  

Sammanfattningsvis bedöms den negativa påverkan av genomförandet av 

avfallsplanen vara liten.  

5.2 Nationella och internationella miljömål 

Avfallsplanens inriktningsmål och indikatorer med målvärden ligger i linje med 

nationella miljökvalitetsmål och mål i Sveriges nationella avfallsplan med avseende 

på:  ökad återanvändning av avfall, ökad återvinning av hushållens avfall, minskad 

nedskräpning, ökad utsortering av matavfall och minskat matsvinn.  

Avfallsplanens inriktning ligger i linje med hållbar utveckling och ansluter väl till 

globala miljömål samt nationella miljökvalitets- och etappmål. Sammantaget 

bedöms de nationella miljökvalitetsmålen påverkas i positiv riktning av 

genomförandet av avfallsplanen om målen uppnås. 

5.3 Åtgärder mot negativ påverkan 

Nedan beskrivs förslag att beakta vid genomförande av planen för att motverka 

negativ miljöpåverkan eller optimera positiv miljöpåverkan: 

• För att minska risken för negativ påverkan på människors hälsa vid 

genomförande av planen bör det säkerställas att inga gifter som borde ha 

fasats ut ur kretsloppet återförs i produkter som återanvänds/ återbrukas.  

• Resurser och kunskap behöver tillföras arbetet med att utveckla rutiner och 

strukturer inom kommunerna för att organisationerna ska genomsyras av 

ett arbetssätt som förebygger att avfall uppstår och återanvänder materiella 

resurser så långt möjligt.  

• Genom god sortering inom kommunernas verksamheter möjliggörs 

återvinning av det avfall som ändå uppstår. Orsaken till de svårigheter som 

kan finnas med införande av källsortering i kommunernas verksamheter 

behöver identifieras och åtgärdas för att källsortering ska kunna införas i 

samtliga kommunala verksamheter. Till detta arbete behövs resurser för 

exempelvis inventering.  
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• Det behöver säkerställas att de insamlade och sorterade materialen 

uppfyller de krav som återvinningsindustrin ställer för att återvinna 

materialen till ny råvara.  

5.4 Sammanfattande bedömning 

Sammanfattningsvis bedöms miljökonsekvenserna av genomförandet av föreslagen 

avfallsplan vara positiva. Aktiviteterna syftar till att förebygga att avfall uppstår, öka 

återanvändningen och öka mängden som återvinns. De negativa konsekvenserna av 

genomförandet av planen bedöms vara små och främst vara kopplade till risk för 

ökad mängd transporter av olika typer av avfall och återanvändbara produkter, 

vinsten av återanvändning och återvinningen är dock större än de negativa 

konsekvenserna av ökade transporter. Avfallsplanens inriktning ligger i linje med 

hållbar utveckling och ansluter till de nationella miljömålen.  

6 Uppföljning 

Miljöpåverkan kommer att ingå i uppföljningen av genomförandet av avfallsplanen. 

Avfallsplanen kommer följas upp årligen i form av en rapport med statistik för 

uppföljning per mål samt redovisning av genomförda aktiviteter. Uppföljningen 

redovisas både uppdelat per kommun och samlat.  

Det är viktigt att det säkerställs att det finns resurser för uppföljningen av målen och 

miljöpåverkan.  
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1 Inledning 

I denna bilaga till Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommuners avfallsplan 

presenteras bland annat utvecklingstendenser kopplade till avfallshanteringen, en 

bedömning gällande framtida avfallsmängder samt en bedömning av framtida behov av 

insamlingssystem och behandlingskapacitet för avfall.  

2 Utvecklingstendenser 

2.1 Befolkningsprognos 

Kommunernas respektive antal invånare år 2021 redovisas nedan i Tabell 1 där även 

befolkningsprognos från SCB redovisas för år 2040. Befolkningen förväntas öka i alla 

kommunerna under de kommande åren. 

 

Tabell 1 Antal invånare per kommun enligt befolkningsprognos från SCB1. 

 År 2021 År 2040 

Håbo 22 344 24 900 

Knivsta 19 818 23 900 

Sigtuna 50 273 59 400 

Upplands-Bro 31 082 37 000 

 

2.2 Utvecklingstrender för avfall från hushåll 

En utvecklingsriktning gällande avfall är att mängden avfall som uppkommer i det svenska 

samhället ökar för varje år. Under 2020 ökade bland annat mängden avfall till 

materialåtervinning. Mest ökade fraktionerna förpackningar, elavfall och metallskrot. 

Mängden insamlat grovavfall ökade också under 2020, med omkring 10 %, vilket är något 

som kan bero på att många har byggt om och rensat under pandemin. 

När det kommer till flöden av förpackningsfraktioner och returpapper från hushåll sker 

förändringar för de respektive fraktionerna men totalt sett är mängden förpackningar och 

returpapper per invånare oförändrad. Mängden plast- och pappersförpackningar ökar 

framförallt beroende på ökad internetförsäljning och de förpackningar som då uppstår. 

Returpapper minskar däremot mer och mer i takt med att hushållen i mindre utsträckning 

läser papperstidningar. Regeringen har beslutat att lagstiftningen om producentansvar för 

förpackningar ska ses över med möjlighet att ge kommunerna ansvaret för insamling av 

förpackningsavfall. Ett eventuellt förändrat insamlingsansvar för förpackningar, från 

producentansvar till kommunalt ansvar, kan komma att påverka de insamlade mängderna av 

förpackningar från hushållen.  

 
1 SCB – Den framtida befolkningen i Sveriges län och kommuner 2021–2040 
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Avfallsmängderna kan förväntas fortsätta öka med tanke på det fokus på konsumtion av varor 

och tillväxt i ekonomin som finns i dagens samhälle. Det finns dock motkrafter mot dessa 

utvecklingstendenser genom olika samhällsaktörer, såsom avfallsbranschen. En annan 

motkraft är allmänhetens generellt ökade kunskapsnivåer och medvetenhet om vikten av en 

mer hållbar livsstil. Om hushållen lättare kan konsumera hållbart, vilket exempelvis cirkulära 

affärsmodeller kan bidra till, så kan det leda till att minska sambandet mellan konsumtion och 

avfallsproduktion. Det kan därför vara rimligt att anta att avfallsmängderna kan hållas relativt 

konstanta per invånare.  

Även om avfallsmängderna per invånare fortsätter att öka, alternativt hålls konstanta, så har 

utveckling gällande hur avfall behandlas och återvinns i Sverige skett de senaste åren. Det 

fokus som har legat på att styra avfallsbehandlingen uppåt i avfallstrappan kan ha bidragit till 

denna utveckling. På nationell nivå 2020 låg andelen avfall under kommunalt ansvar och som 

behandlas genom materialåtervinning på omkring 35 %, biologisk behandling på cirka 14 % 

och energiåtervinning på 50 %. Mindre än 1 % av avfallet under kommunalt ansvar gick till 

deponi (en siffra som dock stiger markant om aska från avfallsförbränning räknas in). 

Utvecklingstendenserna gällande hur avfall behandlas och återvinns kan också antas 

fortsätta, bland annat genom ökad bostadsnära insamling av förpackningar och returpapper 

som bidrar till bättre källsortering.  

 

2.3 Avfall från verksamheter 

Näringslivet i Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner uppvisar en stor bredd 

med bland annat stora aktörer inom logistik, tillverkningsindustri, handel och bygg. Alla 

verksamheter genererar olika typer av avfall i varierande mängder och många avfallsflöden, 

såsom mängden industriavfall samt bygg- och rivningsavfall, är i hög grad beroende av 

konjunkturen. Andelen utsorterade fraktioner av såväl industriavfall som bygg- och 

rivningsavfall kan förväntas öka med anledning av ökad sortering på grund av lagkrav. De 

avfallsflöden som i dagsläget omhändertas på annat sätt än genom kommunens hantering 

förutsätts även fortsättningsvis hanteras vid sidan av det kommunala systemet, då det för 

dessa flöden bedöms finnas ett etablerat omhändertagande.  

Mängden farligt avfall från industrier och bygg- och anläggningsverksamhet med mera kan 

komma att öka. Detta kan ske till följd av trenden att allt mer avfall definieras som farligt 

avfall och att byggnation kan kräva sanering av förorenade områden som genererar 

förorenade massor som måste behandlas. Ökningen av mängden farligt avfall från industri 

och annan verksamhet kan motverkas av företagens interna miljöarbete som bidrar till 

miljöanpassning av produktionen. 

Cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller har de senaste åren blivit allt viktigare för 

verksamheter, både myndigheter och privata företag. Ett ökat fokus på cirkularitet kan bidra 

till att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och avfallsproduktion och leda till att 

mängden verksamhetsavfall på sikt minskar.  
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3 Bedömning av avfallsflödenas framtida utveckling 

Utifrån de utvecklingstendenser och trender som redogjorts för ovan förväntas avfallsflödena 

av avfall under kommunalt ansvar i Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner 

generellt sett att öka. Framförallt beror ökningen ske till följd av den förväntade 

befolkningsökningen.  

En förändring i hur olika avfallsfraktioner behandlas kan komma att ske i kommunerna. 

Exempelvis kan mer avfall förväntas gå till materialåtervinning samt biologisk behandling och 

mindre till energiåtervinning till följd av ökad källsortering. Ökad sortering förväntas bland 

annat ske i kommunerna med anledning av införandet av fyrfackssystem som gjordes i slutet 

av år 2020. 

Bedömningen är osäker utifrån bland annat hur avfallsproduktionen per invånare i praktiken 

kommer att utvecklas och hur stor effekt de planerade avfallsförebyggande aktiviteterna i 

avfallsplanen kommer att få. Konsekvenser av ändrad lagstiftning som reglerar 

ansvarsfördelningen mellan kommun, verksamheter och producenter, kan också komma att 

förändra bedömningen. 

Någon bedömning av avfall från verksamheter, exempelvis industriavfall, verksamheters bygg- 

och rivningsavfall har ej gjorts med anledning av avsaknaden av statistikuppgifter för dessa 

flöden. 

4 Behov av insamlingssystem och anläggningar 

Baserat på de utvecklingstendenser samt bedömningar som beskrivits ovan kan konstateras 

att avfallsflödenas framtida utveckling kan innebära behov av utökad kapacitet för 

mottagning, omlastning, sortering och behandling av det avfall som uppstår i kommunerna. 

I Håbo, Sigtuna, Knivsta och Upplands-Bro kommuner samlas matavfall, restavfall, 

förpackningar och returpapper in bostadsnära hos hushåll i villa och fritidshus sedan slutet av 

2020 då införandet av fyrfackssystem gjordes. Även verksamheter kan ha abonnemang med 

fyrfackssystem och flerbostadshus har sedan tidigare insamling i flera separata kärl. I och med 

införandet av fyrfackssystemet hos hushåll i villor och fritidshus utökade kommunerna sin 

kapacitet gällande insamling. Regeringens beslut om att lagstiftningen om producentansvar 

för förpackningar ska ses över, vilket pågår när detta skrivs, kan komma att ge kommunerna 

ansvaret för insamling av förpackningsavfall. I händelse av ett sådant skifte i ansvaret för 

förpackningsfraktioner behövs ingen förändring gällande kommunernas insamlingssystem. 

Det insamlade matavfallet till biologisk behandling kan komma att öka på grund av 

befolkningsökningen och ökad utsortering. Därmed ökar behovet av kapacitet för biologisk 

behandling av matavfall i kommunerna. Även behovet av kapacitet för omlastning och 

vidareförädling av utsorterade fraktioner till materialåtervinning kommer att öka. Med ökad 

källsortering kan fraktionen restavfall förväntas minska och därmed minskar också behovet av 

kapacitet för behandling genom energiåtervinning. Flöden av material till återbruk väntas 

också öka under kommande år vilket ökar behovet av kapacitet för mottagning av dessa 

flöden, exempelvis på återvinningscentralerna/kretsloppsparkerna i kommunerna. 
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I avfallsplanen finns aktiviteter som syftar till att utöka kapaciteten för mottagande av avfall, 

samt material till återbruk, i kommunen, exempelvis att skapa förutsättningar för 

återanvändning av byggmaterial samt att se över möjligheter att få avsättning för ytterligare 

typer av material och utveckla sortering vid återvinningscentraler. 

För verksamhetsavfall, vilket inte omfattas av kommunalt ansvar för avfallshantering, finns 

begränsad tillgång till information om mängder som uppkommer inom kommunen. Även 

information om kapaciteten i befintliga anläggningar för behandling av verksamhetsavfall är 

begränsad.  

Mängden verksamhetsavfall bedöms komma att öka i takt med befolkningsökningen. Flödet 

från byggbranschen är dominerande och bedöms komma att vara fortsatt stort. Med ökade 

mängder verksamhetsavfall kan behovet av behandlingsanläggningar för verksamhetsavfall 

komma att förändras. 

5 Behov av investeringar och andra ekonomiska resurser kopplade 
till insamlingssystem och anläggningar  

Eftersom avfallsflödenas framtida utveckling kan komma att innebära behov av förändringar 

gällande befintliga insamlingssystem och anläggningar, ökar också behovet av investeringar 

och ekonomiska resurser kopplat till detta. 

Några av de aktiviteter som redogörs för i handlingsplanen kan komma att innebära 

investeringar inom de kommande åren gällande insamlingssystem och anläggningar. De 

eventuella framtida investeringarna avser följande aktiviteter: 

• Skapa förutsättningar för återanvändning av byggmaterial – till exempel 

återbyggdepå, gemensam för kommunerna. 

• Inventera och komplettera fastighetsnära insamling av förpackningar och 

returpapper i kommunala verksamheter och bolag. 

• Inköp av kärl och containrar kan komma att bli aktuellt med anledning av 

eventuellt kommande insamlingsansvar för förpackningar samt framtida 

upphandlingar av behållare till återvinningscentraler. Sigtuna och Upplands-Bro 

äger sina containrar på återvinningscentralerna, men för närvarande gör inte 

Håbo och Knivsta det. 

• Verka för att upprätta 2 nya återvinningsstationer (Knivsta kommun). 

• Driva på för etablering av ytterligare en kretsloppspark (Knivsta kommun). 

• Undersöka möjligheten att bygga en ny kretsloppscentral istället för två 

befintliga mindre centraler (Upplands-Bro kommun). 

Investeringarna kommer att kostnadsberäknas först då det är aktuellt att starta det inledande 

arbetet med respektive nämnd aktivitet. 
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6 Koppling till fysisk planering 

I alla kommunernas respektive översiktsplaner finns avfallshanteringen med i beaktande. En 

väl fungerande avfallshantering är ett allmänt intresse och finns därför med i den fysiska 

översiktsplaneringen, exempelvis beträffande återvinningscentraler och avfallsanläggningar. 

Tidsperspektivet i översiktsplanering är längre än i avfallsplaner, som enligt lagkrav ska ses 

över minst vart fjärde år och vid behov revideras. I framtidsstudier gjorda av bl.a. Avfall 

Sverige har konstaterats att det inte är meningsfullt att göra prognoser gällande 

avfallshantering som sträcker sig längre än ett tiotal år framåt i tiden. Anledningen till detta är 

främst att avfallsmängder och avfallshantering i hög grad är beroende av samhällstrender 

inom olika områden och även av människors beteende och livsstil, men också förväntningar 

om ändrad lagstiftning bidrar till svårigheten att göra långsiktiga prognoser. De 

utvecklingstendenser och trender som nämns ovan när det gäller befolkningsutveckling i 

kommunen, minskade mängder returpapper beroende på mindre tidningsläsande och mer 

förpackningar till följd av ökad internetförsäljning, stabiliserade och möjligen sjunkande 

avfallsmängder per invånare, ökad sortering och strävan mot en mer cirkulär ekonomi kan 

antas fortsätta även på längre sikt. 

I arbetet med att ta fram detaljplaner ska avvägningar göras mellan allmänna och enskilda 

intressen, vilket innebär att bland annat möjligheterna att ordna avfallshämtning kan behöva 

utredas. I detaljplanering i tätorter blir dock ofta avfallshanteringen beaktad i och med att 

gator oftast måste utformas med insamlingsfordonets framkomlighet som en 

dimensionerande faktor. 

I den fysiska planeringen finns flera frågor gällande avfallshantering som är viktiga att beakta, 

exempelvis utrymmen för återbruk och cirkulära lösningar, platser för återvinningscentraler, 

platser för kvartersnära insamling och framkomlighet för insamlingsfordon. I avfallsplanens 

handlingsplan, under utvecklingsområdet tillgänglighet och service, finns en aktivitet om 

utvecklingen av den fysiska planeringen av hållbara och effektiva insamlingssystem i 

kommunerna. Aktiviteten innefattar att ta fram kortfattade lokala riktlinjer och en anpassad 

gemensam teknisk handbok med utgångspunkt i Avfall Sveriges handbok om 

avfallsutrymmen, som ska vara stöd i plan- och bygglovsprocesser. 
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1 Bakgrund 

Förslag till ny avfallsplan har tagits fram av Håbo, Knivsta, Sigtuna och 

Upplands-Bro kommuner. Arbetet har skett i en projektorganisation med 

representanter från alla kommuner. Förslaget till ny plan har varit utställt för 

samråd från 15 juni till 30 september 2022, enligt beslut i nämnd eller 

kommunstyrelse i var och en av kommunerna. Detta dokument redogör för 

de synpunkter som kommit in och hur synpunkterna har behandlats. 

2 Inkomna svar 

Totalt har 13 samrådssvar inkommit från följande aktörer:  

• Privatpersoner: 1 person från Håbo kommun 

• Kungsängens Villaägareförening 

• Naturskyddsföreningen 

• SPF Seniorerna Knivstaorten 

• Länsstyrelsen i Stockholms län 

• Länsstyrelsen i Uppsala län  

• Region Stockholm 

• Bygg- och miljönämnden i Håbo kommun 

• Bygg- och miljönämnden i Sigtuna kommun 

• Miljöpartiet de Gröna i Sigtuna kommun 

• Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Sigtuna kommun 

• Äldre- och omsorgsnämnden i Sigtuna kommun med tillägg från Erik 

Glans, ledamot för Miljöpartiet 

• AB SigtunaHem 

3 Hantering av inkomna synpunkter 

3.1 Inledning och läsanvisning 

Konkreta synpunkter som inkommit under remisskedet återges i sin helhet 

eller nedkortade med tillhörande svar i dokumentet. Synpunkter med 

liknande innebörd eller som berör samma frågeställning besvaras en gång 

och sedan hänvisas till tidigare svar. Redaktionella synpunkter och andra 

ändringar beskrivs övergripande på slutet i detta dokument. 
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3.2 Inkomna synpunkter och förslag till eventuella 
förändringar i avfallsplanen 

Privatperson har inkommit med följande synpunkt: 

Jag önskar att det ska finnas möjlighet för kommuninvånare att påverka 

frekvensen av tömningen, särskilt på sommaren, eller att det finns möjlighet 

att själv lämna sitt matavfall (sina bruna påsar) på någon återvinningsstation 

varannan vecka på sommaren för att komplettera vanliga sophämtningen. 

Det är inte roligt att vi som vill göra rätt får dras med stora problem, medan 

de som fuskar och plastar in sitt matavfall och slänger det bland restavfallet 

klarar sig. 

Svar: Det finns möjlighet att beställa extra hämtningar för den som 

önskar. Några sådana extra hämtningar när det är som varmast under 

sommaren innebär att matavfallet hämtas varje vecka. Om kommunen i 

förväg skulle bestämma en period med hämtning varje vecka så blir det 

onödigt dyrt för att säkert täcka de veckor då det behövs för olika hushåll. 

Avfallet ska hämtas vid fastigheten och privatpersoner får inte själva 

transportera mat- och restavfall till annan plats. Därför är det inte aktuellt 

att ta emot matavfallspåsar vid återvinningscentral. Synpunkten 

föranleder ingen ändring i planen. 

 

Kungsängens Villaägareförening har inkommit med följande synpunkter: 

Kungsängens Villaägareförening anser att syftet och målsättningarna med 

planen är bra.  

Kretsloppscentralernas placering, öppettider och kompetenta personal 

medger hög service och god tillgänglighet för kommunens villaägare. 

Öppettiderna för Bytesboden i Brunna borde dock utökas till helg- och/eller 

kvällstid. Vidare anser vi att kretsloppscentralernas läge även i fortsättningen 

tillåter att de utan tillgång till bil enkelt kan nyttja dem. 

Svar: Projektgruppen tar med sig synpunkten i arbetet med åtgärder för 

utveckling av återvinnings- och kretsloppcentraler. Synpunkten föranleder 

ingen ändring i planen. 

Villaägare i kommunen saknar idag möjligheter att skänka eller byta 

restpartier från renoveringar eller nybyggnation, exempelvis takpannor, 

tegelstenar, virke, kakel, fog, isolering, mursten, och rördelar. Istället 

deponeras materialet ofta som avfall på kretsloppscentraler i de fall de inte 

kan lämnas tillbaka till försäljaren. Återbruk skulle vara ett ypperligt sätt för 

villaägare att bidra till största möjliga återanvändning och förebyggande av 

avfall. Liknande exempel finns i andra delar av landet, som Malmö 

Återbyggdepå och Byggboden på Jönköpings sortergård. 
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Svar: I planen finns åtgärd med för att möjliggöra återbruk för 

byggmaterial. Synpunkten föranleder ingen ändring i planen. 

 

Naturskyddsföreningen har inkommit med följande synpunkter: 

Ökad återanvändning av konsumtionsprodukter som t ex vitvaror behövs i en 

cirkulär ekonomi. Genom Arbetsförmedlingen kan personer med svårigheter 

att nå den öppna arbetsmarknaden men med kunskap i reparationer och 

sömnad erbjudas jobb. Kommunerna bör kunna erbjuda lokaler, 

handledning och verktyg så att invånarna har någonstans att få trasiga saker 

lagade. 

Svar: I kommunerna finns olika former av sådan verksamhet där saker, 

som lämnas in till återvinningscentralernas återbruk, fixas till och säljs. 

Dessa verksamheter kan dock utvecklas mera. Projektgruppen tar med sig 

synpunkten i arbetet med åtgärder för utveckling av återbruk inom 

kommunerna. Synpunkten föranleder ingen ändring i planen. 

I avfallsplanens handlingsplan finns aktiviteter gällande nedlagda deponier 

där kompletterande undersökningar och provtagningar skall göras. 

Naturskyddsföreningen vill att man tydliggör att eventuella PFAS-

föroreningar ingår i dessa undersökningar. 

Svar: Provtagningsplan för respektive plats bestäms i samråd med 

tillsynsmyndigheten. Det kommer med största sannolikhet att omfatta 

provtagning av PFAS-föroreningar, men planen låser inte fast vilka 

analyser som ska utföras. Projektgruppen tar med sig synpunkten i arbetet 

med åtgärder för nedlagda deponier. Synpunkten föranleder ingen ändring 

i planen. 

 

SPF Seniorerna Knivstaorten har inkommit med följande synpunkter: 

I planen anges att åtgärderna bland annat omfattar informationsinsatser, 

exempelvis genom att vidareutveckla kommunernas app för avfallshantering 

för information och som stöd i arbetet med att förändrabeteenden. SPF lyfter 

att alla inte är digitala bland de äldre och funktionsnedsatta därför måste 

information om avfallshanteringen och annan information kopplat till 

avfallsplanen också finnas i pappersformat. Det finns möjlighet att komma 

med muntlig information vid medlemsmöten och på ”Lyckträffen”. 

Svar: Bilaga 1 och bilaga 2 till planen kompletteras för att lyfta att 

information ska finnas på olika sätt för att vara tillgänglig för olika 

grupper i samhället. 
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Angående åtgärder riktade mot nedskräpning lyfter SPF fram önskemål om 

att sätta upp fler papperskorgar. 

Svar: I förslaget till avfallsplan anges ”Genomföra fysiska åtgärder för att 

minska nedskräpning. Ta fram gemensamma riktlinjer/strategier för 

utformning av papperskorgar och förebyggande av nedskräpning samt 

sortering av avfall på allmänna platser. ” Planen låser inte fast att det ska 

sättas upp fler papperskorgar. På vissa platser kanske det är bästa 

lösningen, men på andra platser är det inte det. Synpunkten föranleder 

ingen ändring i planen.  

Om fysisk planering lyfter SPF att det är viktigt att det redan i detaljplaner 

och bygghandlingar beskrivs hur avfallshanteringen ska gå till vid 

nybyggnationer där det finns angränsande redan befintliga byggnader. Det 

har varit problem med avfallshanteringen för befintlig bostadsfastighet 

under byggtiden av grannfastigheten, vilket borde ha varit klarlagt och 

ordnat från början. I uppföljningen av tidigare avfallsplan anges en åtgärd 

om att se över rutiner och riktlinjer för avfallsrelaterad granskning av planer 

och bygglov. Den åtgärden är noterad som att det är genomfört. SPF undrar 

hur granskningen gjordes för Brf Segerdalen 1 där det blev problem med 

avfallshanteringen för befintliga bostäder under byggtiden. 

Svar: Kommunen beklagar att det inte fungerade bra i det fallet. I 

genomförandet av avfallsplanen kommer arbetet med att fortsätta 

förbättra rutinerna med avseende på fysisk planering och genomförande 

av förändringar. Synpunkten föranleder ingen ändring i planen. 

Det är många av SPF:s medlemmar som har hemtjänst och då också har 

hjälp med sorteringen. Det är viktigt att hemtjänstpersonalen hjälper till att 

sortera, men det är inte alla i hemtjänsten som sorterar avfallet rätt.  

Svar: Projektgruppen tar med sig att informationsinsatser om sortering 

bör rikta sig till både kommuninvånare och till personal som hjälper de som 

inte klarar allt själva. Synpunkten föranleder ingen ändring i planen. 

 

Länsstyrelsen i Stockholms län har inkommit med följande synpunkter: 

Länsstyrelsen saknar en strategi för övrigt verksamhetsavfall som 

uppkommer inom kommungränserna. Avfallsplanen ska ta upp allt avfall 

som uppkommer i en kommun. Kommunerna kan om det finns en 

strategi i avfallsplanen för övrigt avfall (exempelvis massor) förhindra 

uppkomst av avfall eller minska påverkan av avfallshanteringen. 

Svar: Utvecklingsmålen i planen omfattar allt avfall. Åtgärderna i planen 

fokuserar på sådant som kommunerna råder över. Kommunerna kan 

påverka utvecklingen av annat avfall på olika sätt; kommunernas eget 
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verksamhetsavfall, genom att föregå med goda exempel, genom tillsyn och 

information samt genom att bidra eller undanröja hinder som 

kommunerna råder över. Sådana åtgärder finns i planen. Synpunkten 

föranleder ingen ändring i planen. 

Länsstyrelsen anser att kommunerna bör utifrån det övriga avfallet och det 

exploateringstryck som förväntas uppstå ange vilka anläggningar som kan 

ta emot avfallet, redovisa om fler mottagande verksamheter behövs i 

närområdet, och om platser i så fall pekats ut i översiktsplaner. 

Kommunerna bör även värna om att transportavstånden minskar för 

schaktmassor/avfall. 

Svar: Enligt Naturvårdsverkets vägledning om innehåll i kommunala 

avfallsplaner avser bestämmelsen om beskrivning av insamlingssystem och 

anläggningar samt behov av nya eller förändringar i denna infrastruktur, i 

första hand det som behövs för att hantera det avfall som kommunen 

ansvarar för. Kommunerna saknar lättillgängliga uppgifter för att göra de 

bedömningar som länsstyrelsen efterfrågar. Synpunkten föranleder ingen 

ändring i planen. 

Länsstyrelsen noterar att kommunerna redovisar nedlagda deponier men 

inte om det i kommunen finns annan förorenad mark som kan behöva tas 

om hand för att uppnå en giftfri miljö och vad det i sådana fall sådant 

omhändertagande kan innebära i mängd och omhändertagande. 

Svar: Kommunala avfallsplaner ska redovisa nedlagda deponier. Vad 

hantering av annan förorenad mark kan innebära i mängd och 

omhändertagande behöver inte redovisas på det sätt länsstyrelsen 

efterfrågar. Kommunerna saknar lättillgängliga uppgifter för att göra de 

bedömningar som länsstyrelsen efterfrågar. Synpunkten föranleder ingen 

ändring i planen. 

Länsstyrelsen har granskat redovisningen av nedlagda deponier, se 

specifika kommentarer om respektive objekt i avfallsplanens bilaga 4. 

Svar: Projektgruppen tackar för informationen om olika objekt och 

korrigerar bilaga 4 enligt synpunkterna. Bilaga 4 ändras. 

Länsstyrelsen skickar med synpunkten att om kommunen tar fram en 

avfallsplan som kan användas av hela kommunens organisation kan 

avfallsplanen bli det ett verktyg för att uppnå avfallstrappan, minska 

avfallsmängder och ställa krav på logistiken för att minska transporterna 

av avfall, öka resursanvändningen, minska nedskräpningen och minska 

avfallsbrotten. För att få en hållbar hantering bör kommunen även 

inkludera ärenden som gäller bygglov, översiktsplan eller detaljplaner, 

upphandlingar etc. 
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Svar: Föreslagen avfallsplan omfattar mål och åtgärder som påverkar 

kommunernas hela organisationer, även upphandling och fysisk planering. 

Synpunkten föranleder ingen ändring i planen. 

Länsstyrelsen menar att det troligtvis finns verksamheter som hanterar 

avfall felaktigt/olagligt, inte innehar rätt tillstånd eller struntat att anmäla 

sin verksamhet till kommunen. I mål och åtgärder bör kommunen även 

redovisa hur tillsynen kan stödjas för att beivra avfallsbrott. 

Svar: I föreslagen avfallsplan finns åtgärd för tillsyn att verksamheter 

hanterar sitt avfall på rätt sätt och särskilt med avseende på farligt avfall 

hos små verksamheter. Synpunkten föranleder ingen ändring i planen. 

Länsstyrelsen anser att arbetet med avfallsplanen med fördel kan 

samordnas, bevakas och följas upp centralt i kommunen. 

Svar: Med nuvarande organisation saknas resurser för det centralt i 

kommunerna. Projektgruppen tar med sig synpunkten i arbetet med 

uppföljning av planen och resultatet kommer att redovisas centralt i 

kommunerna. Synpunkten föranleder ingen ändring i planen. 

 

Länsstyrelsen i Uppsala län har inkommit med följande synpunkter: 

Länsstyrelsen efterfrågar utveckling av texten om alternativ i 

miljökonsekvensbeskrivningen. Under miljöbedömningsprocessen kommer 

arbetet med alternativ att vara viktigt dels för att genom olika vägval sträva 

efter mål som bidrar till att främja hållbar utveckling, dels för att beskriva 

och bedöma de olika miljöeffekter som skilda alternativ kan ge. 

Svar: Baserat på avfallsplanens art och omfattning samt de diskussioner 

som ligger till grund för planens mål och åtgärder så bedöms relevanta 

alternativ beskrivas i miljökonsekvensbeskrivningen i tillräcklig 

omfattning. Synpunkten föranleder ingen ändring i planen. 

Länsstyrelsen efterfrågar utveckling av vad som gäller för kommunerna i 

fråga om framtida insamlingssystem och anläggningar i enlighet med 

punkterna i 10 § i Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2020:6). 

Svar: Beskrivningar enligt 10§ i Naturvårdsverkets föreskrifter framgår i 

avfallsplanens bilaga 7. Avfallsplanen innehåller också åtgärder för att 

fortsätta utveckla insamlingssystem för förpackningar och returpapper 

från fastigheter som ännu saknar detta samt utveckla anläggningar 

(återvinningscentralerna/kretsloppspark). Synpunkten föranleder ingen 

ändring i planen. 
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Länsstyrelsen efterfrågar hur kretsloppsanpassning ska göras konkret för 

kommunala verksamheter, med tillhörande tidplaner för genomförandet. 

Svar: Det som efterfrågas finns i bilaga 1 i åtgärder om främst: 

- Återanvändning inom kommunkoncernen 

- Minskat matsvinn 

- Bygg- och rivningsavfall 

- Fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper 

Åtgärderna i handlingsplanen är tidsatta och det anges ansvarig nämnd 

eller motsvarande. Mer detaljerad planering gällande hur genomförandet 

ska ske görs under avfallsplaneperioden. Synpunkten föranleder ingen 

ändring i planen. 

Kommunerna bör finna metoder för att översiktligt kvantifiera 

verksamhetsavfallet i kommunen. 

Svar: Det går att gå igenom ett antal miljörapporter för att delvis kunna 

ta fram den efterfrågade informationen. Bedömning är dock att 

kommunernas resurser hellre bör läggas på genomförandet av konkreta 

åtgärder, eftersom kommunen har marginell möjlighet att förändra de 

avfallsflöden som uppkommer hos privata verksamheter. Den översiktliga 

beskrivningen avseende avfall från verksamheter bedöms vara tillräcklig. 

Synpunkten föranleder ingen ändring i planen. 

Länsstyrelsen vill i samband med avfallsplanearbetet lyfta frågan om 

småföretagens farliga avfall. Alla företag, oavsett storlek, ska direktredovisa 

till Naturvårdsverket om vilka mängder farligt avfall som uppkommer i 

verksamheten och vart det tar vägen. Regelverket gäller för alla verksamheter 

där farligt avfall uppstår, även små verksamheter som exempelvis enskilda 

hantverkare, frisörsalonger med flera. Om företagaren ska köra sitt farliga 

avfall själv, oavsett hur liten mängd det gäller, krävs en anmälan till 

Länsstyrelsen om att få utföra transport av farligt avfall. Länsstyrelsen erfar 

att många småföretagare känner sig frustrerade över situationen. 

Länsstyrelsen anser därför att det är motiverat ur miljö- och 

näringslivssynpunkt att kommunen tar fram ett underlag och praktisk 

vägledning för hur hantering av farligt avfall från mindre verksamheter kan 

fungera i kommunerna med syfte att underlätta för småföretagen att bli av 

med farligt avfall på ett säkert och lagenligt sätt. 

Svar: Projektgruppen tar med sig synpunkten i arbetet med planens åtgärd 

om tillsyn och uppföljning, se bilaga 1. Åtgärden omfattar även information 

till verksamheter och information om hantering av farligt avfall är en 

viktigt del. Om tillsynen hos små verksamheter visar att det behövs ännu 

mer stöd för deras hantering av farligt avfall kompletteras åtgärden i 

senare skede, efter utvärdering och bedömning av vilka tjänster 
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kommunerna har möjlighet att erbjuda. Synpunkten föranleder ingen 

ändring i planen. 

Med anledning av vad som framkommit kring företaget Think Pink finns 

anledning att skärpa hanteringen av anmälningsärenden till kommunernas 

miljöförvaltningar. Det är t. ex. viktigt att anmälningsärendena besvaras 

inom angivna 6 veckor annars får verksamhetsutövaren enligt fast praxis 

genomföra anmäld verksamhet. 

Svar: Anmälningsärenden besvaras normalt inom sex veckor. Synpunkten 

avser miljöförvaltningarnas arbetssätt och rutiner. Synpunkten föranleder 

ingen ändring i planen. 

 
Region Stockholm har inkommit med följande synpunkter: 

Region Stockholm välkomnar kommunens arbete och initiativ till en mer 

hållbar och resurseffektiv avfallshantering. Avfallsplanen förväntas bidra till 

måluppfyllelsen av det regionala målet om en resurseffektiv och resilient 

region utan klimatpåverkande utsläpp. Region Stockholm bedömer att 

Avfallsplan 2023–2030 kan kopplas tydligare till den Regionala 

utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS) 2050 (LS 2015–0084) 

eller regionens Klimatfärdplan 2050 (LS 2017–1512). 

Svar: Planen kompletteras med hänvisning till Regionens planer. 

Region Stockholm anser att utvecklingen av resurseffektiva avfallssystem och 

anläggningar bör beaktas och utvärderas ur ett regionalt perspektiv för att 

optimera synergieffekter, transportsnålhet och cirkuläritet. Avfallsplan 

2023–2030 nämner ett visst regionalt samarbete, men kan med fördel 

utveckla hur tekniska anläggningars geografiska läge och kapacitet har 

säkerställts ur ett regionalt perspektiv. 

Svar: Befintliga och eventuella nya anläggningars läge och kapacitet 

säkerställs främst i kommunernas översiktsplanering samt 

tillståndsprövningar. I det arbetet tas även regionala hänsyn. I arbetet med 

att genomföra avfallsplanen kommer regionala hänsyn tas till exempel i 

åtgärder för att etablera ökat återbruk av byggmaterial. Synpunkten 

föranleder ingen ändring i planen. 

Region Stockholm framför att för att ytterligare bidra till det nationella och 

regionala målet om att nå netto-nollutsläpp år 2045 kan särskilda insatser 

riktas mot att motverka användningen av och öka återvinningen av 

plastmaterial. Förbränningen av plast inom el- och fjärrvärmeproduktion 

leder idag till stora koldioxidutsläpp i Stockholmsregionen. En 

kompletterande analys om utvecklingen för energiåtervunnen plast vore 

intressant, samt hur kommuner, region och näringsliv kan samverka i frågan. 
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Svar: Projektgruppen tar med sig synpunkten i arbetet med att förebygga 

avfall inom kommunkoncernernas verksamheter, öka 

materialåtervinningen av förpackningar samt utveckla avsättning för mer 

material från återvinningscentraler/kretsloppspark. Synpunkten 

föranleder ingen ändring i planen. 

 
Bygg och Miljönämnden Håbo kommun har inkommit med följande 
synpunkter: 

Bygg och Miljönämnden efterfrågar en tydligare skrivelse om samverkan 

genom tillsynsprojekt för att öka chanserna att aktiviteterna gällande 

nedlagda deponier ska genomföras på ett bra sätt. 

Svar: Bilaga 1 förtydligas enligt Bygg och Miljönämndens förslag: Ett 

tillsynsprojekt för de samverkande kommunerna ska genomföras, istället 

för att samverkan kan ske. 

 
Bygg och Miljönämnden i Sigtuna kommun har inkommit med 
följande synpunkter: 

Bygg- och miljönämnden anser att föreslagen avfallsplan redogör väl för hur 

arbetet inom avfallsområdet ska hanteras strategiskt de kommande åren. 

Bygg- och miljönämnden anser att föreslagen avfallsplan både är modern och 

anpassad efter nya lagar och kommande förändringar inom avfallsområdet. 

Avfallsplanen inkluderar inte bara praktisk avfallshantering utan inkluderar 

även klimataspekter och sociala frågor. Det finns ett stort behov av att 

genomföra tillsyn och informationsinsatser på mindre verksamheter som 

hanterar farligt avfall efter att Naturvårdsverkets infört rapporteringssystem 

för transporter av farligt avfall. För att aktiviteten gällande "Nedlagda 

deponier" i bilaga 1 ska kunna genomföras till 2030 behöver i första hand 

kommunstyrelsen ges ekonomiska resurser för detta de kommande åren. 

Även bygg- och miljönämnden kommer behöva ytterligare resurser för att 

genom sin tillsyn kunna bidra till att aktiviteten genomförs. I bilaga 1 anges 

bygg- och miljönämnden som ansvarig för åtgärd inom fysisk planering, i 

samarbete med Sivab. Den fysiska planeringen bedrivs till stor del av 

kommunstyrelsen genom planenheten på samhällsbyggnadskontoret, varför 

de också bör ingå i arbetet. 

Svar: Bilaga 1 kompletteras enligt Bygg och Miljönämndens förslag med 

att Kommunstyrelsen anges som ansvarig i Sigtuna kommun, i samarbete 

med Bygg- och miljönämnden och SIVAB. 

 
Miljöpartiet de Gröna i Sigtuna kommun har inkommit med följande 
synpunkter: 

Rubriken är fantastisk, visionär och visar på framåtanda. Men, den är också 

problematisk eftersom avfall är det absolut sista steget i ett cirkulärt 
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kretslopp. Det är ett orättvist arbete att vara den sista länken i en lång, lång 

kedja, och att där i det sista stadiet förväntas jobba cirkulärt när en stor del 

av det som styr möjligheterna att nå en högre grad av cirkularitet i 

samhällsekonomin inte kan lösas genom en avfallsplan (hur bra den än är). 

Miljöpartiet i Sigtuna kommun föreslår att följande aspekter (punkt 1-9 

nedan) ges högre prioritet och tydliggörs i avfallsplanen. 

 
1. Handlingsplanen är otillräcklig för att nå de ambitiösa mål om 

cirkularitet som skisseras i planen. Här avses, t ex indikatorer som 
nedåtgående eller uppåtgående trender. Skarpare formulerade 
kvantifierbara mål och indikatorer behövs. 

Svar: Planen är gemensam för fyra kommuner med väldigt olika 

förutsättningar och resurser. Därför anges inte skarpare mål, utan dessa 

är resultatet av avvägningar mellan de olika kommunernas möjligheter att 

genomföra olika åtgärder. Genom samarbetet bedöms dock resultatet 

sammantaget bli bättre än om var och en av kommunerna arbetar med 

egna åtgärder i egna avfallsplaner. Målen följer de nationella etappmålen. 

Synpunkten föranleder ingen ändring i planen. 

2. Kartläggningen av gamla deponier i Sigtuna Kommun är bristfällig. 
Det bör framgå tydligare av avfallsplanen att Sigtuna kommun ligger 
långt efter de andra kommunerna vad gäller efterlevnad av de 
åtgärder för gamla deponier som handlingsplanen specificerar. 

Svar: Planen innehåller åtgärd för att gemensamt arbeta med nedlagda 

deponier, vilket i första hand omfattar komplettering av dokumentation och 

genomförande av undersökningar där det behövs. Synpunkten föranleder 

ingen ändring i planen. 

3. Det bör också förtydligas att Sigtuna kommun både har de minst 
utvecklade och detaljerade målsättningarna och den sämsta 
måluppfyllnaden av de kommuner som ingår i avfallsplanen. Här bör 
planen vara tydlig med att alla de ingående kommunerna bör arbeta 
aktivt och lära av varandra för att förbättra hanteringen av avfall i 
kommunerna i enlighet med de övergripande målsättningarna i den 
gemensamma avfallsplanen. Fler och mer detaljerade mål för 
avfallshantering, och en ökad måluppfyllelse i Sigtuna kommun är en 
förutsättning för att den gemensamma ambitionen som planen 
skisserar ska kunna förverkligas.  

Svar: Projektgruppen håller med om att kommunerna vinner både 

resurser och kunskap genom att samverka i genomförandet av 

avfallsplanen. Se kommentar till punkt 1 angående mål. Synpunkten 

föranleder ingen ändring i planen. 

4. Avfallsplanen saknar tydlighet vad gäller behov av att hantera 
pågående och tidigare utsläpp av gifter som skadar miljön och 
människors hälsa, såsom t ex PFAS. Vilka åtgärder behöver vidtas för 
att stoppa deponeringen av gifter i vattendrag, på land och i luften? 
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Svar: Planen innehåller mål och åtgärder för att minska miljöpåverkan 

genom att bland annat säkra hantering av farligt avfall, hitta möjligheter 

att materialåtervinna fler avfallsfraktioner för att minska deponering och 

arbeta med nedlagda deponier för att säkra att det inte sker diffus 

spridning av föroreningar. Synpunkten föranleder ingen ändring i planen. 

5. Ett tydligare fokus på ytterligare åtgärder för att minska klimat- och 
miljöpåverkan i den egen verksamheten, tex. vid förbränning av 
avfall, behövs. Vad kan ytterligare göras för att hanteringen av gaser 
och aska förbättras? Kan koldioxid fångas in och lagras?  

Svar: Ingen av kommunerna har avfallsförbränningsanläggning eller 

annan behandlingsanläggning i egen regi. Miljökrav på de anläggningar 

som finns inom kommungränserna ställs i miljöprövning/tillståndsprocess 

för verksamheterna. Kommunerna har samarbete med EON och RagnSells 

om utveckling av hanteringen av askan som uppstår för utvinning av 

salter. Genom avfallsplanens åtgärder arbetar kommunerna för att minska 

avfallsförbränningen genom att hitta möjligheter att materialåtervinna fler 

avfallsfraktioner. Synpunkten föranleder ingen ändring i planen. 

6. En annan viktig fråga där vi vill se fler och skarpare förslag på 
åtgärder gäller möjligheterna att öka graden av återanvändning och 
återvinning (inte minst av miljöfarligt avfall). Här saknar vi tydligare 
förslag på hur avfallshanteringen och inlämning och mottagandet av 
avfall kan förbättra möjligheterna för återbruk och 
materialåtervinning. Vi efterlyser tydliga och ambitiösa kvantitativa 
mål och indikatorer för storskaligt återbruk av byggmaterial, t ex 
höjda krav på andelen återbrukat material vid nybyggnation i 
kommunerna vid upphandlingar.  

Svar: Avfallsplanen innehåller mål och åtgärder för ökat återbruk, 

utveckling av rutiner vid upphandling, återbruk av byggmaterial och 

information. Se även tidigare svar angående mål. Synpunkten föranleder 

ingen ändring i planen. 

7. Vi föreslår att det vid återvinningscentraler införs bemannade 
stationer för inlämning av kläder och prylar för återanvändning. En 
förebild här är återvinningscentraler (t ex i Gävle) där besökare först 
behöver passera en sådan station för att komma ut på rampen och 
containrarna för återvinning. På det sättet möter alla som besöker 
ÅVC den högre delen av avfallstrappan först.  

Svar: Alla kommuner har olika förutsättningar beträffande utformning av 

återvinningscentraler. I alla kommuner finns möjligheten att lämna saker 

till återbruk. Återvinningscentralerna kommer att utvecklas vidare. 

Kommunerna har samarbete med Human Bridge för omhändertagande av 

alla textilier, inklusive kläder för återbruk och återvinning. Synpunkten 

föranleder ingen ändring i planen. 

8. Ytterligare en viktig fråga som behöver hanteras tydligare i 
avfallsplanen, inklusive handlingsplanen, är förbättrade 
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förutsättningar och tillgänglighet för insamling av miljöfarligt avfall. 
Här bör mobila och bemannade insamlingsplatser som kan rotera 
mellan olika platser i kommunen övervägas i syfte att både underlätta 
insamling och nå ut med information om hantering av miljöfarligt 
avfall. Avfallshanteringsappen kan visa var och när stationerna är 
utplacerade. 

Svar: Projektgruppen tar med sig synpunkterna i arbetet med 

avfallsplanens åtgärder för att säkerställa att farligt avfall hanteras på 

rätt sätt och att vid behov förbättra insamlingen. Några kommuner har 

idag mobil bemannad insamling för farligt avfall och för grovavfall. I 

planen finns även åtgärd för att vidareutveckla information om hantering 

av bland annat farligt avfall. Synpunkten föranleder ingen ändring i 

planen. 

9. Avfallsplanen förefaller förvånansvärt passiv inför den prognos om 
fortsatt ökad avfallsproduktion som presenteras. Bör inte målbilden 
tydligare ta fasta på att produktionen av avfall i kommunerna ska 
minska över tid, även om kommunerna givetvis inte kan påverka 
samhällsutvecklingen i stort. Vi föreslår att tydliga mål för minskad 
produktion av avfall i kommunerna sätts, och att kommunerna 
utreder och aktivt arbetar med åtgärder och incitament för att nå 
målen. 

Svar: Avfallsplanen innehåller mål om att avfallsmängderna ska minska 

samt åtgärder för att förebygga avfall, öka återbruk och öka 

materialåtervinning. Se även tidigare svar om mål.  

 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Sigtuna kommun har 

inkommit med följande synpunkter: 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tillstyrker föreslagen Avfallsplan 

2023-2030 och lyfter fram vikten av uppföljning avseende såväl mål som 

handlingsplaner. 

Svar: Synpunkten föranleder ingen ändring i planen. 

 

Äldre- och omsorgsnämnden i Sigtuna kommun med tillägg från Erik 

Glans, ledamot för Miljöpartiet har inkommit med följande synpunkter: 

Äldre- och omsorgsnämnden lyfter att det är viktigt att avfallsplanen tar 

hänsyn till att personer med funktionsnedsättning också ska kunna återvinna 

och kasta sitt avfall. Det vill säga att kärl och liknande behöver vara 

lättillgängliga. Även information som går ut gällande avfallshantering ska 

vara lätt att förstå och vara möjlig för alla att ta del av. 
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Svar: Se även tidigare svar till SPF Seniorerna Knivstaorten. Synpunkten 

föranleder ingen ändring i planen. 

 

AB SigtunaHem har inkommit med följande synpunkter: 

AB SigtunaHem ser positivt på att kommunerna tar fram en gemensam 

avfallsplan som följer de globala och nationella målens inriktningar. 

SigtunaHem bidrar gärna med att sprida information som kommunerna 

gemensamt tar fram och att hjälpa till med arbetet att få till en 

beteendeförändring då vi ser samma behov för att nå hållbarhet i 

bostadsbolagets arbete. 

Svar: Projektgruppen ser fram emot ett fortsatt givande samarbete om 

dessa frågor. Synpunkten föranleder ingen ändring i planen. 

 

3.3 Redaktionella ändringar och förtydliganden  

Redaktionella ändringar har gjorts för att korrigera skrivfel i planen.  

Avfallsplanen har också kompletterats med beskrivning av den nya 

förordningen för förpackningar, som har beslutats under sommaren 2022 

och som innebär att kommunen tar över ansvaret för insamling av 

förpackningar 1 januari 2024 och att fastighetsnära insamling ska vara införd 

1 januari 2027. 
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PROTOKOLLSUTDRAG 16 (26)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 

2022-12-12 

 

 

§ 93 Beslut om ny avfallsplan 
 Dnr TN 22/0187 

Beslut 

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta  

1. att förslag till avfallsplan för Upplands-Bro kommun, inklusive bilagor 

och miljökonsekvensbeskrivning (MKB) antas.  

2. att avfallsplanen träder i kraft den 1 mars 2023. 

Sammanfattning 

Föreliggande förslag till ny avfallsplan har tagits fram i samverkan med Håbo, 

Knivsta och Sigtuna kommuner. Förslaget har varit utställt för samråd med 

fastighetsägare, berörda myndigheter, organisationer och allmänheten. 

Inkomna synpunkter och hantering av synpunkterna redovisas i bilaga 1, 

samrådsredogörelse.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-14 

 Förslag till ny avfallsplan 2023-2030 

 Bilaga 1-7 till avfallsplanen, varav bilaga 6 utgör MKB 

 Samrådsredogörelse 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta  

1. att förslag till avfallsplan för Upplands-Bro kommun, inklusive bilagor 

och miljökonsekvensbeskrivning (MKB) antas.  

2. att avfallsplanen träder i kraft den 1 mars 2023. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Catharina Andersson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning bifall till 
kontorets förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag 
till beslut, och att Tekniska nämnden har beslutat i enlighet med detta. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Elisabeth Claesson 

   

Kanslienheten  

   

Elisabeth.Claesson@upplands-bro.se 

2023-01-09 KS 22/0685  

Kommunstyrelsen 

 
 

 

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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Revidering av regler för kulturcheck och 
fastställande av kulturcheckens storlek  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Reviderade Regler för kulturcheck antas. 

2. Kulturcheckens storlek fastställs till 13 600 kr per checkberättigad 

kursplats från och med den 1 mars 2023.  

Sammanfattning 

Kultur- och fritidskontoret har vid uppföljning och utvärdering av Regler för 

Kulturcheck uppmärksammat att det finns behov av ett antal justeringar för att 

kulturchecken ska fungera effektivt och smidigt för såväl invånarna som för 

anordnarna.  

Kultur- och fritidsnämnden föreslår utifrån kultur- och fritidskontorets 

utredning därför ett antal revideringar för att förtydliga regelverket och 

processen för auktorisation av anordnare samt fastställande av kulturcheckens 

storlek till 13 600 kr per checkberättigad plats och år från och med 1 januari 

2023. Kultur- och fritidskontoret har även tagit fram ett förslag på 

uppföljningsplan för kulturchecken. 

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 12 oktober 2022 

 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 31 mars 

2021 – Regler för Kulturcheck 

 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 9 juni 

2021 – Avgifter och ersättning kulturcheckar 

 Regler för Kulturcheck antagna av Kommunfullmäktige den 31 mars 

2021 

 Förslag till reviderade Regler för kulturcheck 

 Uppföljningsplan Kulturcheck 

 Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 15 

november 2022 - Revidering av regler för kulturcheck och fastställande 

av kulturcheckens storlek 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 januari 2023   
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (7)  
2023-01-09 KS 22/0685 

 
 

Ärendet 

Bakgrund 

Den 21 mars 2021 beslutade Kommunfullmäktige att anta Regler för 

Kulturcheck. Kulturchecken innebär att privata kulturskolor kan ansöka om att 

bli auktoriserade i Upplands-Bro kommun. En auktoriserad kulturskola blir en 

auktoriserad anordnare som bedriver kulturskoleverksamhet i kommunen och 

får ett utbetalat checkbelopp, kulturcheck, för varje elev som studerar på 

skolan. Kulturcheckens införande har resulterat i att Upplands-Bro kommun nu 

har två auktoriserade anordnare, utöver den kommunala Kulturskolan, som 

bedriver konst- och musikundervisning. Detta har breddat kulturaktiviteterna 

för kommunens yngre befolkning genom bland annat kurser i sandanimation, 

harpa, kör, fagott och oboe.  

Efter införandet av kulturchecken har kultur- och fritidskontoret genomfört en 

utvärdering och översyn av regelverket. Vid denna genomgång har kultur- och 

fritidskontoret uppmärksammat att det finns behov av ett antal justeringar för 

att kulturchecken ska fungera effektivt och smidigt för såväl invånarna som för 

anordnarna men också för att kunna erbjuda en god kvalité. Nedan följer en 

beskrivning av de revideringar som kultur- och fritidskontoret i sin utredning 

har tagit fram som förslag. Samtliga tillägg och ändringar som föreslås av 

kultur- och fritidskontoret finns utöver beskrivningen nedan även markerade i 

bilagorna ”Regler för Kulturcheck antagna av Kommunfullmäktige 31 mars 

2021” och ”Förslag till reviderade Regler för kulturcheck”.  

I och med revideringen av kulturchecksreglementet har kultur- och 

fritidskontoret även sett över storleken på kulturchecken som antogs av 

Kommunfullmäktige den 9 juni 2021.  

Den 15 november 2022 beslutade kultur- och fritidsnämnden att föreslå 

Kommunfullmäktige att anta kultur- och fritidskontorets förslag på reviderade 

Regler för kulturcheck, samt fastställande av kulturcheckens storlek.  

Förslag till revideringar i Regler för kulturcheck  

Nedan följer en beskrivning av de förändringar som kultur- och fritidsnämnden 

godkänt utifrån kultur- och fritidskontoret utifrån kultur- och fritidskontorets 

utredning.  

Förtydligande kring komplettering av kommunal verksamhet  

Kultur- och fritidskontoret har vid auktorisationsprocess uppmärksammat att 

uppmaningen om att auktoriserade anordnares kursinnehåll ska komplettera 

och bredda det redan existerande kursutbudet i kommunen endast varit en del 

av reglementets inledning, och saknats under själva auktorisationsvillkoren. 

Därav föreslås att det tillkommer ett krav på komplettering i 

auktorisationsvillkoren i reviderade Regler för kulturcheck. Detta för att det 

underlättar vid bedömningen om auktorisation, samt gör det tydligt för en 
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ansökande anordnare gällande vilka exakta krav som kommunen ställer för att 

denne ska kunna bli auktoriserad i Upplands-Bro kommun. 

Ändring: Kulturcheck från året då eleven fyller 6, i stället för höstterminen året då 

eleven fyller 6 

I Regler för Kulturcheck som antogs den 21 mars 2021 står det att ”Rätten till 

check gäller från höstterminen det år då barnet fyller sex år”. Att checken 

endast gäller från höstterminen skapar en förvirring för både elever, 

vårdnadshavare och anordnare. Även administrationen av kulturchecken blir 

mer komplicerad än om alla elever får rätten till kulturcheckar från året de 

fyller 6 år. I reviderade Regler för kulturcheck föreslås därför att rätten till 

kulturcheck i stället gäller från det året som eleven fyller 6 år. 

Tillägg: Auktorisation av kursinnehåll, inte bara hela kulturskolor 

För att kunna garantera att Kulturcheckens mål, ”att bredda kulturaktiviteter i 

kommunen”, uppfylls föreslår kultur- och fritidskontoret att utvalda kurser som 

anordnare erbjuder kan auktoriseras och inte alltid hela kulturskolor inom 

kulturcheckssystemet. Detta är en metod som Sigtuna kommun arbetar med 

inom ramen för deras kulturcheckssystem för att säkerställa att eleverna får en 

större bredd av kulturaktiviteter att välja mellan, i stället för att kurskatalogen 

överflödas med samma typer av kursaktiviteter. 

Genom denna metod anser kultur- och fritidskontoret att kommunen kan 

garantera att kulturchecken används enligt det givna syftet samt att redan 

auktoriserade anordnares kursutbud successivt kan öka mer organiskt i takt 

med att anordnaren får ett större elevantal. 

Genom kompletteringskravet kan även kötiderna minska i kommunen, 

eftersom auktoriserade anordnare kan tillåtas erbjuda kurser som redan finns 

idag inom kulturchecken men där ingen anordnare kan leverera tillräckligt med 

kursplatser, vilket resulterar i långa kötider. Kravet kan genom samtal med 

kultur- och fritidskontoret därefter anses ingå som en form av komplettering till 

den kommunala verksamheten, vilket i sig blir ett komplement för invånarna. 

Kompletteringskravet stoppar heller inte auktoriserade anordnare från att kunna 

bedriva privat undervisning av sitt resterande kursutbud i kommunen, men 

säkerställer att inom ramen för kulturchecksystemet att kulturcheckens mål 

uppfylls för våra invånare. 

Tillägg: Krav på lokal för anordnare  

I Regler för Kulturcheck som antogs den 21 mars 2021 står det att anordnare ”i 

förekommande fall ska ha lokaler och utrustning som är anpassade för 

verksamheten”. Kultur- och fritidskontoret anser att anordnare måste ha en 

lokal med eget avtal att bedriva sin verksamhet i för att de ska kunna skapa en 

hållbar och långsiktig verksamhet, och föreslår därför att detta blir ett krav för 

auktorisation. Kultur- och fritidskontoret har under det senaste året observerat 

att de auktoriserade anordnarna som tidigt förskaffade en egen lokal, som 

verksamheten och undervisningen utgår ifrån, är de skolor som mest effektivt 
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har lyckats etablera sig i kommunen. Det är även en trygghet för elever och 

vårdnadshavare att veta att undervisningen kommer att utgå från samma plats 

termin efter termin. Detta resulterar i att elever i större utsträckning fortsätter 

med sina kursaktiviteter då de inte behöver oroa sig för att anordnaren 

förflyttar sig till en plats som eleven inte har tillgång till nästkommande termin. 

Tillägg: Krav på pedagogisk  kompetens för lärare 

I Regler för Kulturcheck som antogs den 21 mars 2021 står det angivet att 

anordnarens lärare ska ha högskolekompetens inom området de undervisar i 

eller annan form av eftergymnasial utbildning, ”och/eller” pedagogisk 

skicklighet förvärvad genom minst fem års yrkeserfarenhet inom den 

konstform de ska bedriva. I det reviderade Regler för kulturcheck föreslår 

kultur- och fritidskontoret en omformulering av kravet för anordnarens lärare 

som medför att de måste ha pedagogisk erfarenhet, antingen genom utbildning 

eller yrkeserfarenhet. Detta föreslås eftersom vikten för eleverna ligger just på 

lärandet och pedagogiken, snarare än i vilken utsträckning läraren har arbetat 

eller utbildat sig inom den konstform som den bedriver. 

Ändring gällande de olika checkarna eleven har tillgång till 

I Regler för Kulturcheck som antogs den 21 mars 2021 står det angivet att en 

”Elev har rätt till tre checkar inom valfritt ämne/kurs men endast en för enskild 

musikundervisning”. Detta föreslår kultur- och fritidskontoret att revidera till 

att i stället lyda ”Elev har rätt till två checkar inom valfri terminskurs och rätt 

till en check för ensemble/orkesterundervisning”. Förslaget att ändra denna 

regelskrift kring vilka checkar en elev har rätt till uppstod efter att kultur- och 

fritidskontoret observerat att ett stort antal elever väljer att medverka vid flera 

olika enskilda musikundervisningar, som till exempel sång och piano eller flöjt 

och saxofon. För att dessa elever inte ska missgynnas av reglementet föreslår 

därför kultur- och fritidskontoret att den enda checken som är låst till endast en 

typ av undervisning bör vara ensemble/orkesterundervisning, dels för att dessa 

tilldelas elever som redan studerar en kurs, dels för att öka intresset kring att 

spela och sjunga tillsammans. 

Tillägg: Ångerrättsregler 

I Regler för Kulturcheck som antogs den 21 mars 2021 saknas det ytterligare 

information om vad som gäller vid återbetalning kopplat till myndig elevs och 

vårdnadshavares ångerrätt. Därför föreslår kultur- och fritidskontoret att 

reglerna kompletteras med bestämmelser kring ångerrätt samt hur uppsägning 

av plats ska gå till. 

Uppdatering av lagen om registerutdrag och tillägg visselblåsning 

Då lagen om registerutdrag för personer som ska arbeta med barn har 

uppdaterats föreslår kultur- och fritidskontoret att detta även uppdateras i 

revideringen av Regler för Kulturcheck. Dessutom föreslår kultur- och 

fritidskontoret att det tillkommer en specifikation gällande visselblåsarlagen 

som skyddar personer som rapporterar om missförhållanden i verksamheten. 
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Detta för att säkerställa att svensk lag efterföljs och för att skapa en trygg 

ansökansprocess och auktorisation för anordnare och deras anställda.  

Tillägg bilaga: Uppföljningsplan  

I Regler för Kulturcheck som antogs den 21 mars 2021 står det angivet att 

uppföljning och utvärdering av auktoriserade anordnare ska utgå från en 

uppföljningsplan som ska antas av Kultur- och fritidsnämnden. Då det inte 

tidigare har funnits en godkänd uppföljningsplan föreslår nu kultur- och 

fritidskontoret uppföljningsplanen som en bilaga till revideringen av Regler för 

kulturcheck. Uppföljningsplanen utgår ifrån de metoder som kultur- och 

fritidskontoret redan har använt sig av vid utvärderingar av kulturchecken och 

anordnare under det senaste året. Kultur- och fritidskontoret föreslår även att 

dessa utvärderingar ska biläggas till kultur- och fritidskontorets 

verksamhetsberättelse för det aktuella året som uppföljningen genomförs. 

Fastställande av kulturcheckens storlek 

I regler för Kulturcheck som antogs av Kommunfullmäktige de 21 mars 2021 

framgår att Kommunfullmäktige årligen ska fastställa checkbelopp för 

kulturchecken. Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 9 juni 2021 

fastställdes storleken på kulturchecken till 6000 kr för varje genomförd 

kursplats per termin. Den nuvarande nivån är således 12 000 kr per kursplats. 

 

I dagsläget får varje kulturanordnare ersättning i form av kulturcheckar och 

terminsavgifter. För att det inte ska uppstå några otydligheter om summan som 

ska utbetalas till kulturanordnare föreslår kultur- och fritidskontoret att 

kulturcheckens storlek fastställs genom att slå ihop kulturcheckens summa med 

terminsavgifterna från eleverna. I praktiken sker detta redan idag eftersom 

terminsavgifterna som kommunen får in från eleverna också betalas ut till 

anordnarna. En sammanslagning av kulturcheck och terminsavgift skulle 

underlätta för redan auktoriserade anordnare vid planering av budget och 

skulle effektivisera både för auktoriserade anordnare och kommunen. 

 

För 2023 föreslår kultur- och fritidskontoret att kulturcheckens storlek förblir 

oförändrad. Däremot föreslår kultur- och fritidskontoret att den beslutade 

kulturcheckssumman på 12 000 kr per checkberättigad kursplats och år ändras 

till den faktiska summan på 13 600 kr per checkberättigad kursplats och år med 

inkluderad terminsavgift. 

Kultur- och fritidskontorets bedömning 

Kultur- och fritidskontoret har tagit fram förslag till revideringar av Regler för 

kulturcheck för att de ska bli enklare och tydligare för alla parter och för att de 

ska vara utformade så att intentionen med kulturchecken uppfylls. Intentionen 

med att justera regelverket är att det ska bli enklare för aktörer oavsett storlek 

att etablera sig i Upplands-Bro kommun och att kulturchecken ska användas 

för sitt huvudsakliga syfte, att bredda kulturutbudet. Utöver detta kommer även 
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administrationen för kulturchecken att bli mer effektiv och det kommer att bli 

enklare för kommunens elever att hitta just den konstform som passar dem 

bäst. 

Kultur- och fritidskontoret har även tagit fram ett förslag om att fastställa 

kulturcheckens storlek genom att slå ihop kulturcheckens summa med 

terminsavgifterna från eleverna. För 2023 föreslår kultur- och fritidskontoret 

ingen ökning av kulturchecken. Däremot föreslår kultur- och fritidskontoret att 

den beslutade kulturcheckssumman på 12 000 kr per checkberättigad kursplats 

och år ändras till den faktiska summan på 13 600 kr per checkberättigad 

kursplats och år med inkluderad terminsavgift. Förslaget leder således inte till 

någon ökad kostnad för kommunen. 

I samband med revidering av regler och storlek för kulturchecken har kultur- 

och fritidskontoret även tagit fram ett förslag till uppföljningsplan för 

auktoriserade anordnare i enlighet med Regler för kulturcheck”. 

Utifrån ovan föreslår kultur- och fritidskontoret att Kultur- och fritidsnämnden 

föreslår Kommunfullmäktige att anta de reviderade reglerna för Kulturcheck 

samt fastställa kulturcheckens storlek från 1 januari 2023 till 13 600 kr per 

checkberättigad kursplats och år. Därtill föreslår kultur- och fritidskontoret att 

Kultur- och fritidsnämnden antar ”Uppföljningsplan kulturcheck”. 

Kommunledningskontorets kommentarer 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att nivån på kulturcheckens storlek 

fastställs till 13 600 kr per checkberättigad kursplats från och med 1 januari 

2023. Eftersom ärendet tidigast kommer att beslutas av kommunfullmäktige i 

mitten av februari föreslår kommunledningskontoret att nivån på 

kulturcheckens storlek istället börjar gälla från och med den 1 mars 2023 när 

beslut är fattat i kommunfullmäktige.  

Kommunledningskontoret har inga övriga synpunkter och föreslår att 

kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att anta kultur- och 

fritidsnämndens förslag till beslut.  

Barnperspektiv 

Revideringen av Regler för Kulturcheck kommer innebära ett bredare 

kulturutbud med tryggare anordnare vilket gynnar barns tillgång till 

kulturupplevelser. Justeringen kommer även leda till att barn tidigare i ålder 

kan få ta del och gynnas av kommunens breddade kulturutbud.  
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Kommunledningskontoret 

 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Administrativ chef  

 

Bilagor 

1. Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 31 mars 

2021 – Regler för Kulturcheck 

2. Protokoll från Kommunfullmäktige sammanträde den 9 juni 2021 

3. Regler för Kulturcheck antagna av Kommunfullmäktige den 31 mars 

2021 

4. Förslag till reviderade Regler för kulturcheck 

5. Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 15 

november 2022 - Revidering av regler för kulturcheck och fastställande 

av kulturcheckens storlek 

 

Beslut sänds till:  

 Kultur- och fritidsnämnden  
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PROTOKOLLSUTDRAG 31 (57)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2021-03-31 

 

 

§ 39 Regler för Kulturcheck 
 Dnr KS 20/0166 

Beslut 

1. Regler för kulturcheck antas. 

2. Tidsplan för besked till anordnare enligt reglerna för kulturcheck 

förskjuts år 2021 till den 30 juni 2021. 

Reservationer (skriv in alla namn) 

Camilla Janson (S), Rolf Nersing (S), Catharina Andersson (S), Björn-Inge 

Björnberg (S), Seid Alajbegovic (S), Rasmus Lindstedt (S), Kerstin Ahlin (S), 

Naser Vukovic (S), Hibo Salad Ali (S), Sven-Inge Nylund och Annika Falk (S) 

reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut. 

Erik Karlsson (V), Annelise Lindblom (V) och Khalouta Simba (V) reserverar 

sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut. 

Sara Ridderstedt (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till 

beslut. 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden fattade den 26 februari 2020 beslut om att 

överlämna ett förslag om regler för kulturcheck till Kommunfullmäktige. 

Checksystemet syftar till att ge full valfrihet inom alla konstformer till barn och 

unga som ett komplement till verksamheten inom kulturskolan som bedrivs i 

kommunens regi.  

I de föreslagna reglerna framgår att anordnare av kulturaktiviteter som vill bli 

godkända som leverantörer i kulturchecksystemet ska erbjuda undervisning 

inom konstformerna dans, teater/drama, konst, konsthantverk, litteratur, film, 

foto, digitalt skapande, nycirkus och/eller musikundervisning. 

Kommunledningskontoret ställer sig bakom Kultur- och fridsnämndens förslag 

till beslut om regler för kulturcheck men föreslår en extra beslutspunkt 

avseende tidsplan för år 2021. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 februari 2021 

 Regler för Kulturcheck, Kultur- och fritidskontorets förslag daterat 3 

februari 2020 

 Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 26 

februari 2020 
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PROTOKOLLSUTDRAG 32 (57)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2021-03-31 

 

 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 18 februari 2020 

 Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde sen 18 

februari 2020 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 21 januari 2020 

 Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 22 

oktober 2019 

 Handlingsplan för kultur(skole)check den 2 oktober 2019. 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 2 september 2019 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Regler för kulturcheck antas. 

2. Tidsplan för besked till anordnare enligt reglerna för kulturcheck 

förskjuts år 2021 till den 30 juni 2021. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Naser Vukovic (S) yttrar sig i ärendet yrkar avslag till Kommunstyrelsens 

förslag till beslut. 

Erik Karlsson (V) yttrar sig och yrkar avslag till Kommunstyrelsens förslag till 

beslut. 

Sara Ridderstedt (MP) yttrar sig och yrkar avslag till Kommunstyrelsens 

förslag till beslut. 

Mattias Peterson (C) yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till Kommunstyrelsens 

förslag till beslut. 

Paul Gustafsson (M) yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till Kommunstyrelsens 

förslag till beslut. 

Fredrik Kjos (M) yttrar sig och yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till 

beslut. 

Annelies Lindblom (V) yttrar sig och yrkar avslag till Kommunstyrelsens 

förslag till beslut. 

Katarina Olofsson (SD) yttrar sig och yrkar bifall till Kommunstyrelsens 

förslag till beslut.  

Camilla Janson (S) yttrar sig i ärendet och yrkar avslag till Kommunstyrelsens 

förslag till beslut. 

Jan Stefansson (KD) yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till Kommunstyrelsens 

förslag till beslut. 
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PROTOKOLLSUTDRAG 33 (57)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2021-03-31 

 

 

Yttranden 

Hibo Salad Ali (S) yttrar sig i ärendet. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, Kommunstyrelsens 

förslag till beslut och förslag om avslag till Kommunstyrelsens förslag. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunfullmäktige 

beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Votering begärs och genomförs. Kommunfullmäktige godkänner följande 

beslutsgång. De som vill att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

Kommunstyrelsens förslag till beslut säger ”ja” och de som röstar för avslag 

säger ”nej”. 

Ordförande finner efter omröstning 26 röster på ja och 15 röster på nej. Han 

konstaterar därefter att Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 

Kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Omröstningsresultat 

Ledamöter / tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 

Camilla Janson (S)  x  

Fredrik Kjos (M) x   

Katarina Olofsson (SD) x   

Rolf Nersing (S)  x  

Mats Högberg (M) x   

Martin Nomark (L) x   

Andreas Persson (SD) x   

Jan-Erik Björk (KD) x   

Annelies Lindblom (V)  x  

Catharina Andersson (S)  x  

Masoud Zadeh (M) x   

Lisa Edwards (C) x   

Björn-Inge Björnberg (S)  x  

Johan Silversjö (SD) x   

Hans Åberg (L) x   

Seid Alajbegovic (S)  x  

Sara Ridderstedt (MP)  x  
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Marcus Sköld (M) x   

Agnieszka Silversjö (SD) x   

Rasmus Lindstedt (S)  x  

Mait Johansson (M) x   

Jan Stefansson (KD) x   

Khalouta Simba (V)  x  

Kerstin Ahlin (S)  x  

Paul Gustavsson (M) x   

Annette Nyberg (SD) x   

Anders Eklöf (L) x   

Naser Vukovic (S)  x  

Stanislaw Lewalski (M) x   

Mattias Peterson (C) x   

Hino Salad Ali (S)  x  

Jan Ramstedt (SD) x   

Rolf Andersson (M) x   

Sven-Inge Nylund (S)  x  

Göran Malmestedt (M) x   

Börje Wredén (L) x   

Tina Teljstedt (KD) x   

Börje Svensson (SD) x   

Erik Karlsson (V)  x  

Annika Falk (S)  x  

Anders Åkerlind (M) x   

Reservationsmotivering 

Socialdemokraterna lämnar följande reservationsmotivering: 

”Socialdemokraterna har en annan syn på hur en Kulturcheck skulle användas i den 

kommunala verksamheten. Vi vill satsa på den kommunala kulturskolan i stället för att 

lägga pengar på dyra checkar, ökad administration och minskat utbud. 

Vi vill ge förutsättningar för den kommunala Kulturskolan att utvecklas och bredda 

sitt utbud och elevupptagningsområde. 

Minoritetsstyrelsen dimridå att försöka reducera frågan till en valfrihetsfråga saknar 

relevans. 
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För Socialdemokraterna innebär valfrihet att kunna välja innehåll och kvalitet. Det 

måste skiljas från att ideologiskt koppla valfrihet till utförare.” 
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Vänsterpartiet lämnar följande reservationsmotivering: 

”Kulturchecken utarmar den kommunala kulturskolan vilket medför en märkbar 

kvalitetsförsämring av dess verksamhet. 

Därför reserverar sig Vänsterpartiet mot detta beslut!” 

Miljöpartiet lämnar följande reservationsmotivering: 

”Miljöpartiet vill istället för Kulturcheck se satsningar på vår egen Kulturskola med ett 

ökat utbud, uppsökande verksamhet för att nå grupper som idag inte deltar, arbeta med 

en jämnare könsfördelning på aktiviteterna samt sänka Kulturskolans avgift och en 

satsning på att korta kön.” 

Beslutet skickas till: 

 Kultur- och fritidsnämnden 

 Juridikfunktionen 
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§ 95 Avgifter och ersättning Kulturcheckar 
 Dnr KS 21/0225 

Beslut 

1. Avgiften för kulturskolans vårdnadshavare och myndiga elever per elev 

och kurs med nuvarande längd på lektion, kvarstår enligt tidigare beslut 

med 900 kr, oavsett vem som är anordnare av kursen. 

2. Kulturcheckersättningen till anordnare av kurser fastställs för år 2021 

till 6.000 kronor för varje genomförd kurs per elev och termin. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Camilla Janson (S), Rolf Nersing (S), Catharina Andersson (S), Björn-Inge 

Björnberg (S), Rasmus Lindstedt (S), Kerstin Ahlin (S), Naser Vukovic (S), 

Helena Austrell (S), Hibo Salad Ali (S), Sven-Inge Nylund (S) och Annika 

Falk (S) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut. 

Annelies Lindblom (V), Erik Karlsson (V) och Khalouta Simba (V) reserverar 

sig till förmån för eget förslag till beslut. 

Sara Ridderstedt (MP) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut. 

Sammanfattning 

Upplands-Bro kommun har valt att ta fram en modell med ett checksystem för 

barn och ungas egna skapande inom Kulturskolans område. Syftet är att kunna 

erbjuda ett bredare utbud gällande alla konstformer som ett komplement till 

kulturskolans verksamhet som drivs i kommunens regi. Den 31 mars 2021 

antog Kommunfullmäktige ”Regler för kulturcheck” och planeringen är att den 

nya modellen ska implementeras till hösten 2021. 

Enligt ”Regler för kulturcheck ” 3.6. ska vårdnadshavare eller myndig elev 

betala terminsavgift till Upplands-Bro kommun oavsett vilken anordnare som 

erbjuder kulturaktiviteten, en extern anordnare eller kommunen. 

Terminsavgiftens storlek beslutas av Kommunfullmäktige.  

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 30 mars 2021 om att föreslå för 

Kommunfullmäktige att befintlig kursavgift för vårdnadshavare och myndiga 

elever kvarstår vid införandet av kulturchecksystemet och förblir 900 kr för en 

kurs per termin och elev.  

Enligt 4.2. i ”Regler för kulturcheck” framgår att Kommunfullmäktige årligen 

ska fastställa ett checkbelopp som utgör ersättningen till den som anordnar en 

kulturaktivitet. 

För anordnare av kulturaktiviteter föreslår Kultur- och fritidsnämnden att 

kulturcheckersättningen för år 2021 bli 6000 kr för varje genomförd kurs per 
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elev och termin. Principen för kulturcheck är densamma som för skolpeng 

vilket innebär att oavsett om kunden väljer en kommunal eller en privat 

anordnare så följer kulturchecken med eleven.  

Kommunledningskontoret har inga ytterligare synpunkter i ärendet och ställer 

sig bakom Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 6 maj 2021. 

 Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 30 

mars 2021. 

 Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse den 18 mars 2021. 

 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 31 mars 

2021. 

 Regler för Kulturcheck – antagna av Kommunfullmäktige den 31 mars 

2021. 

 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 29 

november 2012. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Avgiften för kulturskolans vårdnadshavare och myndiga elever per elev 

och kurs med nuvarande längd på lektion, kvarstår enligt tidigare beslut 

med 900 kr, oavsett vem som är anordnare av kursen. 

2. Kulturcheckersättningen till anordnare av kurser fastställs för år 2021 

till 6.000 kronor för varje genomförd kurs per elev och termin. 

Yttranden 

Rolf Nersing (S) yttrar sig i ärendet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Sara Ridderstedt (MP) yrkar på avslag. 

Naser Vukovic (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på avslag av 

Kommunstyrelsens förslag till beslut och yrkar på följande förslag till beslut: 

1. Socialdemokraterna föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att 

avgiften för Kulturskolan sänks till 500 kr per elev/termin till och med 

31.12.2021 

2. Socialdemokraterna föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att 

avgiften för Kulturskolan sänks till 0 kr per elev/termin från och med 

01.01.2022 
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3. Att kvarvarande medel, 1 900 tkr, ska användas för att utveckla och 

bredda verksamheten i den kommunala Kulturskolan samt garantera 

minst en kulturupplevelse per år och barn/elev i Upplands Bros skolor 

Erik Karlsson (V) yrkar på avslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns 3 förslag till beslut, Kommunstyrelsens 

förslag, avslag samt Socialdemokraternas förslag. 

Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag mot avslagsyrkandet och finner 

att Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsens förslag. 

Ordföranden ställer därefter Kommunstyrelsens förslag mot 

Socialdemokraternas förslag och finner att Kommunfullmäktige har beslutat i 

enlighet med Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Votering begärs och genomförs. Ordföranden finner att Kommunfullmäktige 

godkänner följande beslutsgång: De som önskar att ärendet beslutas i enlighet 

med Kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ”ja” och de som önskar att 

ärendet beslutas i enlighet med Socialdemokraternas förslag till beslut röstar 

”nej”. Under voteringen lämnas 24 ”ja” röster, 14 ”nej” röster och 1 ledamot 

avstår att rösta. Ordföranden finner därmed att Kommunfullmäktige har 

beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Omröstningsresultat 

Ledamöter / tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 

Camilla Janson (S)  X  

Fredrik Kjos (M) X   

Agnieszka Silversjö (SD) X   

Rolf Nersing (S)  X  

Lars Axelsson (M) X   

Martin Nomark (L) X   

Andreas Persson (SD) X   

Jan-Erik Björk (KD) X   

Annelies Lindblom (V)  X  

Catharina Andersson (S)  X  

Masoud Zadeh (M) X   

Lisa Edwards (C) X   

Björn-Inge Björnberg (S)  X  

Johan Silversjö (SD) X   
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Hans Åberg (L) X   

Helena Austrell (S)  X  

Sara Ridderstedt (MP)   X 

Marcus Sköld (M) X   

Anette Nyberg (SD) X   

Rasmus Lindstedt (S)  X  

Kerstin Molander (M) X   

Jan Stefansson (KD) X   

Khalouta Simba (V)  X  

Kerstin Ahlin (S)  X  

Paul Gustavsson (M) X   

Nawal Al-Ibrahim (L) X   

Naser Vukovic (S)  X  

Stanislaw Lewalski (M) X   

Ricard Wikman Koljo (C) X   

Hino Salad Ali (S)  X  

Rolf Andersson (M) X   

Sven-Inge Nylund (S)  X  

Mats Högberg (M) X   

Börje Wredén (L) X   

Tina Teljstedt (KD) X   

Börje Svensson (SD) X   

Erik Karlsson (V)  X  

Annika Falk (S)  X  

Anders Åkerlind (M) X   

Reservationsmotivering 

Socialdemokraterna lämnar följande reservationsmotivering: 

”Socialdemokraterna har en annan syn på hur en Kulturcheck skulle användas 

i den kommunala verksamheten. Vi vill satsa på den kommunala kulturskolan i 

stället för att lägga pengar på dyra checkar, ökad administration och minskat 

utbud. Vi vill ge förutsättningar för den kommunala Kulturskolan att utvecklas 

och bredda sitt utbud och elevupptagningsområde.  

Minoritetsstyrelsen dimridå att försöka reducera frågan till en valfrihetsfråga 

saknar relevans. 
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För Socialdemokraterna innebär valfrihet att kunna välja innehåll och kvalitet. 

Det måste skiljas från att ideologiskt koppla valfrihet till utförare.” 

 

Vänsterpartiet lämnar följande reservationsmotivering: 

”Vänsterpartiet reserverar sig mot att kulturchecken kommer att utarma den 

välrenommerade Kulturskolan som vi har i kommunen. Kulturchecken är 

utformad så att vår Kulturskola kommer att utarmas med motsvarande belopp 

varje gång någon elev väljer att anlita något annat utbildningsforum än vår 

kommunala. Gärna en kulturcheck under ordnade former samtidigt som vår 

kulturskola premieras genom att få egna höjda medel för dess verksamhet.  

När ett köttben slängs ut är det inte bara den hungriga som samlas kring 

måltiden utan även rovdjuren.  

I detta fall kommer vare sig kommun eller föräldrar i många fall ha en 

överblick över vem det är som kommer att undervisa eleven. Vi vet sedan 

tidigare, främst från idrotten tragiska exempel på att barn och ungdomar har 

utnyttjats av sina personliga coacher. Att tro att detta inte kan hända här, att 

ungdomarna kan komma att råka ut för något liknande är att sticka huvudet i 

sanden. Här ser Vänsterpartiet att Alliansen profitens intressen sätts i första 

hand och ungdomarnas intresse, dess trygghet är av underordnad betydelse!” 

Sara Ridderstedt (MP) lämnar följande reservationsmotivering: 

"Miljöpartiet vill istället för Kulturcheck se satsningar på vår egen Kulturskola 

med ett ökat utbud, uppsökande verksamhet för att nå grupper som idag inte 

deltar, arbeta med en jämnare könsfördelning på aktiviteterna samt sänka 

Kulturskolans avgift och en satsning på att korta kön." 

Beslutet skickas till: 

 Kultur- och fritidsnämnden 
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1 Regler för kulturcheck i Upplands-Bro
kommun

1.1 Inledning

Upplands-Bro kommun har valt att ta fram en modell med ett checksystem för
kulturaktiviteter för barn och unga. Syftet är att ge barn och unga ett bredare
utbud gällande alla konstformer som ett komplement till kulturskolans
verksamhet som drivs i kommunens regi. Genom checksystemet kan fler
kulturformer erbjudas och det möjliggörs för fler barn och unga att ta del av
kulturlivet.

1.2 Begrepp

Följande begreppsdefinitioner gäller i dokumentet ” re gle r för kult urch eck ” .

Auktorisationsvillkor = villkor för godkännande som anordnare
Anordnare = leverantör av en tjänst
Ansöka om auktorisation = ansöka om godkännande
Auktorisation = beslut om godkännande av anordnare
Avauktorisera = beslut om att häva anordnaren

2 Anordnare av kulturaktiviteter

2.1 Målgrupp

Anordnaren ska på elevens fritid erbjuda undervisning inom konstformerna
dans, teater/drama, konst, konsthantverk, litteratur, film, foto, digitalt
skapande, nycirkus och/eller musikundervisning under terminerna enligt
följande; enskild undervisning (gäller endast musikundervisning),
gruppundervisning och/eller ensembler för barn och ungdomar mellan 6–19 år,
samt för unga vuxna mellan 19–24 år som är/varit inskrivna vid
gymnasiesärskola och som är folkbokförda i Upplands-Bro kommun. Alla barn
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mellan 6-19 år, samt unga vuxna mellan 19-24 år som är/varit inskrivna vid
gymnasiesärskola, och som är folkbokförda i Upplands-Bro kommun erbjuds
checkar för att kunna delta i kulturverksamhet på sin fritid. Verksamheten ska
äga rum i Upplands-Bro kommun.

För att bli en auktoriserad måste anordnaren uppfylla de auktorisationsvillkor
som är beslutade av Upplands-Bro kommun.

2.2 Krav på anordnare

Anordnaren ska driva sin verksamhet utifrån Upplands-Bro kommuns
övergripande mål. Anordnaren ska arbeta aktivt för att bredda deltagandet ur
ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Upplands-Bro kommuns övergr ipande mål:

Stärka demokratin - invånare är involverade och engagerade i frågor
som berör dem själva och samhället i stort.
Meningsfullt åldrande - l ivskvalitet och känslan av meningsfullhet hos
våra äldre invånare är god.

Lustfyllt lärande – i Upplands-Bro skapas lust till lärande och
utveckling för dagens och nästa generations invånare.

Hållbar hälsa och liv - invånare i Upplands-Bro mår bra både fysiskt
och psykiskt och känner trygghet i vardagen.

Hållbart samhällsbyggande - Upplands-Bros befolkning växer med 2 %
varje år och samhällets utveckling tar tillvara kommunens unika plats.

I Upplands-Bro finns förutsättningar för valfrihet och
konkurrensneutralitet.
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3 Administrativa bestämmelser för den som
erhåller tjänsten

3.1 Rätt till kulturcheck

Rätt till kulturcheck har barn och unga i åldrarna 6-19 år, samt unga vuxna
mellan 19-24 år som är/varit inskrivna i gymnasiesärskola, och som är
folkbokförda i Upplands-Bro kommun. Rätten ti ll check gäller från
höstterminen det år då barnet fyller sex år och elev som under pågående termin
fyller 20 år får avsluta den terminen. Unga vuxna som varit inskrivna i
gymnasiesärskola och fyller 25 år under pågående termin får avsluta den
terminen.

Elev som ändrar folkbokföringsort från Upplands-Bro kommun under
pågående termin har rätt till kulturcheck fram till och med att terminen är
avslutad.

Elev har rätt till tre checkar inom valfritt ämne/kurs men endast en för enskild
musikundervisning. Övriga två kan då vara i ensemble eller gruppverksamhet.
Elevplatser för barn och unga mottagna i särskola, ersätts med dubbla checkar
för den kurs som väljs.

3.2 Ansökan om check

Ansökan om check görs av vårdnadshavare/myndig elev i kommunens
administrativa datasystem.

3.3 Erbjudande av plats

Plats erbjuds av anordnaren via kommunens administrativa datasystem. Vid
eventuellt fulltecknade kurser kan intresseanmälan lämnas i systemet.

3.4 Kontrakt

När vårdnadshavare/myndig elev accepterar ett platserbjudande, accepteras
även de villkor som gäller för avgift och övriga regler gällande verksamheten.
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3.5 Omval och uppsägning

Kunden kan byta anordnare. Eventuella omval, det vill säga uppsägning av
elevplats hos en anordnare och val av ny anordnare, ska göras av
vårdnadshavare/myndig elev i kommunens administrativa system. Vid kundens
uppsägning av plats erhåller anordnaren checkersättning under två månader
från uppsägningsdatum.

3.6 Avgifter

Vårdnadshavare/myndig elev betalar terminsavgift till Upplands-Bro kommun
oavsett vilken anordnare som driver verksamheten. Anordnare får inte lägga ti ll
ytterligare avgifter för undervisningsmaterial utöver instrumenthyra.
Terminsavgiften betalas i samband med kursbokningen.

Avdrag eller återbetalning vid elevs frånvaro medges inte, med undantag för
frånvaro som kan styrkas med läkarintyg.

Avgiften och avgiftens storlek beslutas av kommunfullmäktige.

4 Administrativa bestämmelser för anordnare

4.1 Ansökan om auktorisation

Ansökan om auktorisation görs på särskild blankett som finns på
www.upplands-bro.se och kan göras kontinuerligt under året.
Auktorisationsbeslut inför kommande hösttermin meddelas senast 1 mars varje
år.

4.2 Fastställande av checkbelopp

Kommunfullmäktige fastställer årligen checkbelopp för verksamheten.
Checkbeloppet utgör ersättning till anordnaren.
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4.3 Utbetalning av check

Anordnaren ska senast den 15:e registrera elevens aktivitet för att erhålla
ersättning för innevarande månad med undantag för september då den 20:e är
sista dag för registrering.

Utbetalning sker tolv månader per år. Ersättningen för juli och augusti är
preliminär och räknas av mot antalet aktiviteter som gäller för september
månad.

4.4 Information till kunder om godkända anordnare

Anordnare ska inom två veckor efter godkännande lämna uppgifter avseende
verksamheten ti ll kommunen. Anordnaren ansvarar för att kurserna i
kommunens administrativa system är aktuell och uppdaterad. Endast valbara
kurser ska presenteras. Terminsavgiften kan endast betalas i samband med
kursbokningen.

4.5 Uppföljning och kontroll

Det är kunden som i första hand avgör kvaliteten. En kund som inte är nöjd kan
byta anordnare. Inom kulturschecksystemet sker uppföljning och utvärdering
av anordnarens resultat och effekt av verksamheten. Detta i syfte att säkerställa
en god kvalitet på tjänsten.

Nämndens uppföljning ska visa om verksamheten utvecklas i den riktning som
målen anger samt ge nämnd och allmänheten möjlighet till fördjupade
kunskaper om hur verksamheten fungerar. Uppföljningsarbetet ska även
stimulera och utveckla verksamheten och därmed bidra till en ökad
måluppfyllelse och högre kvalitet.
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Uppföljning och kontroll omfattar flera delar:

Uppföljning av att individen som erbjuds en kurs är nöjd med
undervisningen.

Uppföljning och kontroll av ställda krav i auktorisationsvillkoren.

Uppföljning av målvärden i Kultur- och fritidsnämndens mål och
indikatorer.

Enligt dessa villkor ska anordnaren delta i kommunens kvalitetsarbete, där
uppföljning utgör en del. Uppföljning kommer att ske enligt en
uppföljningsplan som antas av kultur- och fritidsnämnden.

4.6 Övriga bestämmelser om verksamheten

På Upplands-Bro kommuns hemsida finns en mer information för anordnare.

5 Beslutanderätt om regler
Den enskildes rätt till tjänsten Följer av lag eller beslut från

kommunfullmäktige

Checkens storlek Beslutas av kommunfullmäktige

Auktor isationsvillkor
Villkor för att bli auktoriserad
och för att behålla
auktorisationen

Särskilda villkor som ställs på
anordnaren för den aktuella
tjänsten inom ramen för de
generella
auktorisationsvillkoren

Beslutas av kommunfullmäktige

Beslutas av ansvarig nämnd i
samband med att
Kulturchecksystemet införs
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Avauktor isation

Grund för att återkalla
auktorisation

Återkallelse av auktorisation
till följd av brister i
verksamheten

Beslutas av kommunfullmäktige

Beslutas av nämnd och får inte
delegeras i annat fall än till
ordföranden med stödav
bestämmelserna i 6 kap 36 §
kommunallagen. Vid misstanke om
allvarlig brist i verksamheten som
utgör fara för kund får ordföranden
besluta att interimistiskt återkalla
auktorisationen.

6 Auktorisationsvillkor
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för auktorisationsvillkoren och villkoren
anger hur de kontrolleras och följs upp, samt vad som händer vid brister hos
anordnaren.

För att vara godkänd som anordnare ska auktorisationsvillkoren som Upplands-
Bro kommun antagit uppfyllas. Siffror inom parentes anger till vilket generellt
auktorisationsvillkor de specifika auktorisationsvillkoren hör.
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6.1 Uteslutning, registrering och ekonomisk ställning

Generella auktor isationsvillkor Kontrollpunkter Vid br ist

1. Anordnaren får inte vara i
konkurs eller likvidation, under
tvångsförvaltning eller föremål
för ackord eller tills vidare ha
inställt sina betalningar eller vara
underkastat näringsförbud.

1. Uppvisa vid
auktorisation

2. Uppföljning

Avauktorisation

2. Anordnaren får inte vara
föremål för ansökan om konkurs,
tvångslikvidation, ackord eller
annat liknande förfarande.

1. Uppvisa vid
auktorisation

2. Uppföljning

Avauktorisation

3. Anordnaren och personer som
har väsentligt inflytande över
verksamheten får inte genom
lagakraftvunnen dom vara dömd
för brott som avser
yrkesutövningen eller
brottslighet som kan skada
förtroendet.

1. Uppvisa vid
auktorisation

2. Uppföljning

Avauktorisation

4. Anordnaren och/eller ansvarig
för verksamheten får inte ha gjort
sig skyldig till allvarligt fel i
yrkesutövningen.

1. Uppvisa vid
auktorisation

2. Uppföljning

Avauktorisation

5. Anordnaren ska fullgöra sina
skyldigheter avseende
socialförsäkringsavgifter och
skatt.

1. Uppvisa vid
auktorisation

2. Uppföljning

Avauktorisation
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6. Anordnaren ska senast när
verksamheten startar vara
registrerad hos Bolagsverket och
uppvisa registreringsbevis.

1. Uppvisa vid
auktorisation

2. Uppföljning

Avauktorisation

7. Anordnaren ska vara godkänd
för F-skatt.

1. Uppvisa vid
auktorisation

2. Uppföljning

Avauktorisation

8. Anordnaren ska senast när
verksamheten startar ha
erforderliga tillstånd för att
bedriva aktuell verksamhet.

Uppföljning Avauktorisation

9. Anordnaren ska genom utdrag
från UC eller motsvarande
register eller på annat sätt om
anordnarens verksamhet är
nystartad, visa att den har
erforderlig ekonomisk kapacitet.

Uppvisa vid
auktorisation

Enbart villkor
för auktorisation

10. Anordnare som har
avauktoriserats efter att ha brutit
mot eller bedömts inte uppfylla
auktorisationsvillkoren ska för
att åter bli auktoriserad visa att
åtgärder har vidtagits för att
bristerna inte ska upprepas.

Vid auktorisation
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Specifika auktor isationsvillkor

(3) Anordnaren ska tillse att utdrag ur belastningsregistret visas för
Upplands-Bro kommun avseende varje anställd hos anordnaren. Detta sker
vid auktorisation och löpande vid nyanställning av personal.

(1-10) Anordnare som avser att avveckla verksamheten ska meddela
kommunen det minst sex månader innan, eller den tid som annars beslutas i
särskilt fall, före verksamhetens upphörande. När verksamheten har upphört
är anordnaren avauktoriserad.

Om anordnare saknar uppdrag under en period av tolv månader
avauktoriseras anordnaren.

Om föreskrifter för verksamheten eller om auktorisationsvillkoren inte följs
återkallas auktorisationen. Vid mindre brister kan varning utdelas. Om
anordnaren inte inom tid som anges i varningen har åtgärdat de i varningen
angivna bristerna återkallas auktorisationen.

Alla beslut i auktorisationsfrågor kan överklagas. Hänvisning till överklagan
lämnas i varje enskilt ärende.

6.2 Lokaler, IT-system

Generella auktor isationsvillkor Kontrollpunkter Vid br ist

11. I förekommande fall: Lokaler
och utrustning ska vara anpassande
till verksamheten och godkända för
sitt ändamål av berörda
myndigheter.

Uppföljning Varning
och/eller
avauktorisation

12. Anordnaren ska kunna ta emot
och lämna information till
kommunen på ett sådant sätt att
uppgifterna kan hanteras av
kommunens administrativa system.

Uppföljning Varning
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Specifika auktor isationsvillkor

(12) Anordnare som auktoriserats av Upplands-Bro kommun förbinder sig
att använda det administrativa datorstöd som kommunen anvisar. Det
administrativa datorstödet utgör bl.a. underlag för utbetalning av ersättning
till anordnarna. Anordnaren ska utse en administratör som ska ha god
kompetens inom det administrativa datorstöd som kommunen anvisar.

Anordnare ansvarar för marknadsföring av den utbildning man erbjuder i
form av webbsidor, kataloger, broschyrer och affischer m.m.

6.3 Verksamhetsansvarig och ledning

Generella
auktor isationsvillkor

Kontrollpunkter Vid br ist

13. Den som utövar den dagliga
ledningen av verksamheten ska
ha för arbetsuppgifterna och
verksamhetens inriktning
adekvat kompetens.

Uppvisa vid
auktorisation

Varning och/eller
avauktorisation

14. Den som ansvarar för den
dagliga ledningen av
verksamheten ska ha för
arbetsuppgifterna och
verksamhetens inriktning
adekvat kompetens.

Uppföljning Varning

15. Om anordnaren avser att
byta den som ansvarar för den
dagliga ledningen av
verksamheten ska detta anmälas
till kommunen för godkännande

Egen anmälan Varning
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Specifika auktor isationsvillkor
(14) Verksamheten ska ledas av en av anordnaren utsedd kontaktperson som
svarar för de löpande kontakterna med Kultur- och fritidskontoret.

Ledningen för kulturskolan ska säkerställa att utbildning, kompetens och
erfarenhet finns för uppdraget samt kontinuerligt tillhandahålla
kompetensutveckling.

6.4 Underleverantör

Generella
auktor isationsvillkor

Kontrollpunkter Vid br ist

16. Auktorisationen får inte
överlåtas till annan fysisk eller
juridisk person. Om anordnaren
är en juridisk person och denne
byter ägare ska ny ansökan ges
in och auktorisationen
omprövas.

1. Egen anmälan

2. Uppföljning

Avauktorisation

6.5 Ledningssystem för kvalitet

Generella
auktor isationsvillkor

Kontrollpunkter Vid br ist

17. Anordnaren ska ha rutiner
för hantering av synpunkter,
klagomål, fel, brister och
avvikelser.

Uppföljning Varning

18. Anordnaren ska rapportera
allvarliga klagomål, fel, brister
och avvikelser till kommunen.

1. Egen anmälan

2. Uppföljning

Varning och/eller
avauktorisation
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19. Anordnare ska redovisa
åtgärdsplaner kopplade ti ll
allvarliga klagomål, fel, brister
och avvikelser.

1. Egen anmälan

2. Uppföljning

Varning och/eller
avauktorisation

20. Anställd hos anordnare har
rätt att anmäla missförhållanden
till kommunen. Anordnaren
eller någon denne ansvarar för,
får inte efterforska vem som har
gjort sådan anmälan.

1. Uppföljning

2. Anmälan

Varning

Specifika auktor isationsvillkor

(17-20) Anordnaren ska återkommande följa upp och kvalitetssäkra sin
verksamhet. Anordnaren ska ha rutiner för en systematisk hantering av
synpunkter och klagomål från kunderna i syfte att förbättra och utveckla
verksamheten.
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6.6 Mål, lagar, uppföljning

Generella
auktor isationsvillkor

Kontrollpunkter Vid br ist

21. Anordnaren ska redovisa hur
de statliga och/eller kommunala
målen för verksamheten ska nås.

1. Uppvisa vid
auktorisation

2. Uppföljning

Varning och/eller
avauktorisation

22. Anordnaren ska vara
förtrogen med och följa inom
området gällande lagar,
förordningar och föreskrifter
som gäller för verksamhet som
omfattas av
kulturchecksystemet.

Uppföljning Varning och/eller
avauktorisation

23. Kommunen ska ha rätt till
insyn i verksamheten för
uppföljning och utvärdering. I
detta ingår att kommunen ska få
del av handlingar som
kommunen efterfrågar.
Anordnaren ska delta i den
uppföljning som kommunen
genomför.

Uppföljning Varning och/eller
avauktorisation

Specifika auktor isationsvillkor

(21-23) Kommunen ska äga tillträde till de lokaler där verksamheten bedrivs
samt få tillgång till de uppgifter som behövs för att verksamhetens
måluppfyllelse, inriktning och kvalitet ska kunna kontrolleras.

Kommunen ska ha rätt att ta del av samtliga handlingar hos anordnaren som
rör verksamheten.
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Anordnaren ska samverka med företrädare för Upplands-Bro kommun och
andra anordnare.

Anordnaren ska erbjuda undervisning inom konstformerna dans,
teater/drama, konst, konsthantverk, litteratur, film, foto, digitalt skapande,
nycirkus och/eller musikundervisning på fritiden under hela året.

Anordnaren ska erbjuda minst 27 undervisningstillfällen per elevplats per
läsår i form av terminskurs.

Alla anordnare ska erbjuda goda möjligheter för eleverna att visa upp sitt
arbete i offentliga sammanhang.

Anordnaren ska vara väl förtrogen med de av Upplands-Bro kommun
fastställda målen och de nationella kulturpolitiska målen.

6.7 Ansvarsförsäkring

Generella
auktor isationsvillkor

Kontrollpunkter Vid br ist

24. Anordnaren ska inneha
ansvarsförsäkring som
säkerställer att kunden och
kommunen hålls skadeslös för
skada orsakad genom fel eller
försummelse av personal
anställd hos anordnaren.

Uppföljning Avauktorisation
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6.8 Personal

Generella auktor isationsvillkor Kontrollpunkter Vid br ist

25. Det ska senast när verksamheten
startar finnas personal i sådan
omfattning och med relevant
utbildning och erfarenhet att statliga
och/eller kommunala mål för
verksamheten kan nås.

Uppföljning Varning och/eller
avauktorisation

26. Ansvarig för verksamheten och
samtliga personal som anställs ska
till anordnaren lämna ett
registerutdrag ur det register som
förs enligt lagen om
belastningsregister. Utdraget får
vara högst ett år gammalt. Register
avseende samtliga inom
verksamheten ska finnas tillgängliga
vid uppföljning/tillsyn.

Uppföljning Varning och/eller
avauktorisation

27. Anordnaren ansvarar för att all
personal inom verksamheten iakttar
den sekretess och tystnadsplikt som
gäller för verksamheten

Uppföljning Varning och/eller
avauktorisation

28. Utifrån verksamhetens behov
ska anordnaren ha rutiner som
säkerställer att personalen iakttar
sekretess och tystnadsplikt samt
följer krav på dokumentation och
rapporteringsskyldigheten om
missförhållanden enligt lag.

Uppföljning Varning och/eller
avauktorisation
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Specifika auktor isationsvillkor

(25) Anordnaren ska erbjuda lärare med högskolekompetens inom området
eller motsvarande kompetens i form av annan eftergymnasial utbildning
inom aktuell verksamhet, och/eller pedagogisk skicklighet förvärvad genom
minst fem års yrkeserfarenhet inom den konstform de ska bedriva. Lärarna
ska kontinuerligt erhålla kompetensutveckling.

6.9 Skyldighet att ta emot kunder

Generella
auktor isationsvillkor

Kontrollpunkter Vid br ist

29. Anordnaren ska inom ramen
för sin auktorisation ta emot den
kund som väljer anordnaren för
utförande av tjänst som kunden
har rätt till.

Uppföljning Varning och/eller
avauktorisation

30. Anordnaren ska ingå i
eventuellt kösystem som
kommunen har.

Uppföljning Avauktorisation

31. Anordnaren ska acceptera av
kommunen beslutad förtur för
kund.

Uppföljning Varning och/eller
avauktorisation
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6.10 Övriga krav på verksamheten

Generella
auktor isationsvillkor

Kontrollpunkter Vid br ist

32. Anordnaren ska kunna
tillhandahålla verksamheten
hela året.

1. Uppvisa vid
auktorisation

2. Uppföljning

Varning och/eller
avauktorisation

33. Anordnaren ska rapportera
större förändringar avseende
verksamhet eller ekonomi till
kommunen.

Egen anmälan Varning
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1 Regler för kulturcheck i 
Upplands-Bro kommun 

1.1 Inledning 
Upplands-Bro kommun har valt att ta fram en modell med ett checksystem för 
kulturaktiviteter. Syftet är att ge barn och unga ett bredare utbud gällande alla 
konstformer inom kulturcheckssystemet. Genom checksystemet kan fler 
konstformer erbjudas och möjliggöra för fler att ta del av kulturlivet.  
För att bli en anordnare av kulturverksamhet i Upplands-Bro kommun sker en 
auktorisationsprocess gällande vilka typer av kurser/verksamheter anordnaren 
får utföra i kommunen.  

1.2 Begrepp 
Följande begreppsdefinition gäller i dokumentet ”Regler för kulturcheck”. 

• Auktorisationsvillkor = villkor för att bli auktoriserad som anordnare 

• Anordnare = leverantör av tjänst 

• Ansökan = ansökan om auktorisation 

• Auktorisation = beslut om godkännande av anordnare 

• Avauktorisation = beslut om att upphäva auktorisation av anordnaren 

2 Anordnare av kulturaktiviteter 
2.1 Målgrupp 
Anordnaren ska på elevens fritid erbjuda undervisning inom konstformerna 
dans, teater/drama, konst, konsthantverk, litteratur, film, foto, digitalt 
skapande, nycirkus och/eller musikundervisning under terminerna enligt 
följande: enskild undervisning, gruppundervisning och/eller ensemble.  
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Alla barn mellan 6–19 år samt unga vuxna mellan 19–24 år som är/har varit 
inskrivna vid särgymnasieskola, och som är folkbokförda i Upplands-Bro 
kommun erbjuds checkar för att kunna delta.  

Verksamheten ska äga rum i Upplands-Bro kommun. För att bli godkänd måste 
anordnaren uppfylla de auktorisationsvillkor som är beslutade av Upplands-Bro 
kommun. Kommunen har rätt att ställa krav på att endast kurser som 
kompletterar redan existerande kursutbud får erbjudas inom ramen för 
kulturchecksystemet. 

2.2 Krav på anordnaren 
Anordnaren ska bedriva sin verksamhet utifrån Upplands-Bro kommuns 
övergripande mål. Anordnaren ska arbeta aktivt för att bredda deltagandet ur 
ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. 

Anordnarens kursutbud ska även utöver att följa kommunens övergripande mål 
komplettera det redan existerande kursutbudet inom kulturcheckssystemet. Det 
är under auktorisationsprocessen som kultur- och fritidsnämnden gör en 
sammanvägd bedömning av flera aspekter som kommunen anser vara 
kompletterande, bland annat kurstyp, kursform, tidpunkt och område. Oavsett 
om ansökan leder till att anordnaren auktoriseras eller nekas kommer en tydlig 
och transparent rapport av kommunens bedömning och motivering att skickas 
till den ansökande aktören. 

Om en redan auktoriserad anordnare vill utöka sitt kursutbud ska anordnaren 
först samtala med kultur- och fritidskontoret för att åter igen genomgå en 
sammanvävd bedömning om de nya kurserna anses vara kompletterande eller 
inte. 
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3 Administrativa bestämmelser för 
den som erhåller tjänster 

3.1 Rätt till kulturcheck 
Rätt till kulturcheck har barn och unga i åldrarna 6–19 år samt unga vuxna 
mellan 19–24 år som är/varit inskrivna i gymnasiesärskola, och som är 
folkbokförda i Upplands-Bro kommun. Rätten till check gäller från det år som 
eleven fyller 6 år och elev som under pågående termin fyller 20 år får avsluta 
den terminen. Unga vuxna som är/varit inskrivna i gymnasiesärskola och fyller 
25 år under pågående termin får avsluta den terminen. 

Elev som ändrar folkbokföringsort från Upplands-Bro kommun under 
pågående termin har rätt till kulturcheck fram till och med att den pågående 
terminen är avslutad. 

Elev har rätt till två checkar inom valfri terminskurs och rätt till en check för 
ensemble/orkesterundervisning. Elevplatser för barn och unga mottagna i 
särskola, ersätts med dubbla checkar för den kurs de väljer. 

3.2 Erbjudande av plats 
Plats erbjuds av anordnaren via kommunens administrativa datasystem. Vid 
eventuellt fulltecknade kurser kan intresseanmälan lämnas i systemet. 

3.3 Kontakt 
När vårdnadshavare/myndig elev accepterar ett platserbjudande, accepteras 
även de villkor som gäller för kursavgift och övriga regler gällande 
verksamheten. 

3.4 Omval och uppsägning 
Kunden kan byta anordnare. Eventuellt omval, det vill säga uppsägning av 
elevplats hos en anordnare och val av ny anordnare, ska göras av 
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vårdnadshavare/myndig elev i kommunens administrativa system. Vid kundens 
uppsägning av plats erhåller anordnaren checkersättning under två månader 
från uppsägningstid. 

3.5 Avgifter 
Vårdnadshavare/myndig elev betalar terminsavgift till Upplands-Bro kommun 
via kommunens administrativa system oavsett vilken anordnare som driver 
verksamheten. Anordnare får inte lägga till ytterligare avgifter för 
undervisningsmaterial utöver eventuell instrumenthyra. 

Terminsavgiften betalas i samband med kursbokning. 

Avdrag och återbetalning vid elevs frånvaro medges inte, med undantag för 
frånvaro som kan styrkas med läkarintyg. Vårdnadshavare/myndig elev har 
ångerrätt som gäller fram till dagen innan kursstart. Om kursen redan startat 
vid köp av kurs så har vårdnadshavare/myndig elev ångerrätt fram till dagen 
innan första lektion. Om en vårdnadshavare/myndig elev väljer att utnyttja sin 
ångerrätt för en kurs ska detta i sådant fall meddelas till kultur- och 
fritidskontoret som genomför återbetalningen. Kurser som inte startas upp av 
anordnaren återbetalas också till vårdnadshavare/myndig elev, även detta 
meddelas i sådant fall till kultur- och fritidskontoret som genomför 
återbetalningen.  

Avgiften och avgiftens storlek beslutas av kommunfullmäktige. 
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4 Administrativa bestämmelser för 
anordnare 

4.1 Ansökan till att bli anordnare 
Ansökan för att bli en anordnare görs via en särskild blankett som finns på 
www.upplands-bro.se och kan göras under anvisad tid i ansökansformuläret. 

Auktorisationsbeslutet inför kommande hösttermin meddelas senast den 1 mars 
varje år. 

Vid auktorisationsprocessen av en anordnare som finns i andra kommuner 
kommer referenser från dessa att inhämtas och tas med i beslutet. 

4.2 Fastställande av checkbelopp 
Kommunfullmäktige fastställer årligen checkbelopp för verksamheten. 
Checkbeloppet utgör ersättning till anordnaren. 

4.3 Utbetalning av check 
Anordnaren ska senast den 15:e registrera elevens aktivitet för att erhålla 
ersättning för innevarande månad med undantag för september då den 20:e är 
sista dagen för registrering. Anordnaren kommer även innan den 15:e att få ett 
första utkast med registrerade elever från kultur- och fritidskontoret som ska 
kontrolleras av anordnaren och meddelas till kultur- och fritidskontoret. 

Utbetalning sker för varje månad under året, med undantag för juli och augusti 
som är preliminär och räknas av mot antalet aktiviteter som gäller för 
september månad. 

Utöver checken tillkommer även moms. 
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4.4 Information till kunder om auktoriserade anordnare 
Anordnaren ska inom två veckor efter auktorisation lämna uppgifter avseende 
verksamheten till kommunen. Anordnaren ansvarar för att kurserna i 
kommunens administrativa system är aktuella och uppdaterade. Endast valbara 
kurser som avses genomföras ska presenteras i kurskatalogen. Det måste även 
finnas en lärare kopplad till kursen för att den ska kunna presenteras i 
kurskatalogen. Kurser som publiceras i kurskatalogen får inte använda sig av 
ramtid. 

Terminsavgiften betalas i samband med kursbokningen. 

Samtliga anordnare kommer att presenteras på Upplands-Bro kommuns 
hemsida. 

4.5 Uppföljning och kontroll 
Det är kunden som i första hand avgör kvaliteten. En kund som inte är nöjd kan 
byta anordnare. Inom kulturcheckssystemet sker uppföljning och utvärdering 
av anordnarens resultat och effekt av verksamheten regelbundet. Detta i syfte 
att säkerställa god kvalitet på tjänsten. Efter uppföljning och utvärdering av 
anordnarens verksamhet beslutar Kultur- och fritidsnämnden om anordnaren 
får fortsätta som auktoriserad i kommunen eller om auktorisationen ska 
upphävas. 

Nämndens uppföljning ska visa om verksamheten utvecklas i den riktning som 
målen anger samt ge nämnd och allmänheten möjlighet till fördjupade 
kunskaper om hur verksamheten fungerar. Uppföljningsarbetet ska även 
stimulera och utveckla verksamheten och därmed bidra till en ökad 
måluppfyllelse och högre kvalitet. 

Uppföljning och kontroll omfattar följande delar: 

• Uppföljning av att individen som erbjuds en kurs är nöjd med 
undervisningen. 
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• Uppföljning och kontroll av ställda krav i villkoren. 

• Uppföljning av målvärden i Kultur- och fritidsnämndens mål och 
indikatorer. 

Enligt dessa villkor ska anordnaren delta i kommunens kvalitetsarbete, där 
uppföljning utgör en del. Uppföljning kommer att ske enligt 
uppföljningsplanen som antas av Kultur- och fritidsnämnden. 

4.6 Övriga bestämmelser om verksamheten 
På Upplands-Bro kommuns hemsida finns mer information för anordnare samt 
riktlinjer för anordnaren att följa utöver auktorisationsvillkoren. 
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5 Beslutanderätt om regler 
Den enskildes rätt till tjänsten Följer av lag eller beslut från 

kommunfullmäktige 

Checkens storlek Beslutas av kommunfullmäktige 

Auktorisationsvillkor 

• Villkor för att bli godkänd 
som anordnare och för att 
behålla verksamheten som 
auktoriserad anordnare 

• Särskilda villkor som ställs på 
anordnaren för den aktuella 
tjänsten inom ramen för de 
generella villkoren 

 

Beslutas av kommunfullmäktige 

 
 

 
Beslutas av ansvarig nämnd i 
samband med att 
Kulturchecksystemet införs  

Avauktorisation 

• Grund för avauktorisation av 
verksamheten 
 

• Avauktorisation till följd av 
brister i verksamheten 

 

Beslutas av kommunfullmäktige 

 

Beslutas av nämnd och får inte 
delegeras i annat fall än till 
ordföranden med stöd av 
bestämmelser i 6 kap 36 § 
kommunallagen.  
Vid misstanke om allvarlig brist i 
verksamheten som utgör fara för kund 
får ordföranden besluta att 
interimistiskt återkalla godkännande 
av anordnaren. 
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6 Auktorisationsvillkor 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för auktorisationsvillkoren och villkoren 
anger hur de kontrolleras och följs upp, samt vad som händer vid brister hos 
anordnaren. 

För att vara godkänd som anordnare ska auktorisationsvillkoren som Upplands-
Bro kommun antagits uppfyllas. Siffror inom parentes anger till vilket generellt 
villkor de specifika villkoren hör. 

Alla auktoriserade anordnare ska följa det aktuella reglementet samt de 
riktlinjer som gäller för verksamheten. 

6.1 Uteslutning, registrering och ekonomisk ställning 
Generella villkor Kontrollpunkter Vid brist 

1. Anordnaren får inte vara i 
konkurs eller likvidation, under 
tvångsförvaltning eller föremål 
för ackord eller tills vidare ha 
inställt sina betalningar eller vara 
underkastat näringsförbud. 

1. Uppvisa vid 
ansökan 

2. Uppföljning 

Verksamheten blir 
inte auktoriserad i 
Upplands-Bro 
kommun 
/Avauktorisation 

2. Anordnaren får inte vara 
föremål för ansökan om konkurs, 
tvångslikvidation, ackord eller 
annat liknande förfarande. 

1. Uppvisa vid 
ansökan 

2. Uppföljning 

Verksamheten blir 
inte auktoriserad i 
Upplands-Bro 
kommun 
/Avauktorisation 
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3. Samtliga anställda som arbetar 
på platsen för elevernas 
undervisning ska uppvisa ett 
registerutdrag enligt lagen 
(2013:852) om registerkontroll av 
personer som ska arbeta med 
barn. 

1. Uppvisa vid 
ansökan 

2. Uppföljning 

Verksamheten blir 
inte auktoriserad i 
Upplands-Bro 
kommun 
/Avauktorisation 

4. Anordnaren och/eller ansvarig 
för verksamheten får inte ha gjort 
sig skyldig till allvarliga fel i 
yrkesutövningen. 

1. Uppvisa vid 
ansökan 

2. Uppföljning 

Verksamheten blir 
inte auktoriserad i 
Upplands-Bro 
kommun 
/Avauktorisation 

5. Anordnaren ska fullgöra sina 
skyldigheter avseende 
socialförsäkringsavgifter och 
skatt. 

1. Uppvisa vid 
ansökan 

2. Uppföljning 

Verksamheten blir 
inte auktoriserad i 
Upplands-Bro 
kommun 
/Avauktorisation 

6. Anordnaren ska vid ansökan 
vara registrerad hos Bolagsverket 
och uppvisa registreringsbevis. 

1. Uppvisa vid 
ansökan 

2. Uppföljning 

Verksamheten blir 
inte auktoriserad i 
Upplands-Bro 
kommun 
/Avauktorisation 

7. Anordnaren ska vara godkänd 
för F-skatt. 

1. Uppvisa vid 
ansökan 

2. Uppföljning 

Verksamheten blir 
inte auktoriserad i 
Upplands-Bro 
kommun 
/Avauktorisation 
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8. Anordnaren ska vid ansökan ha 
erforderliga tillstånd för att 
bedriva aktuell verksamhet. 

1. Uppvisa vid 
ansökan 

2. Uppföljning 

Verksamheten blir 
inte auktoriserad i 
Upplands-Bro 
kommun 
/Avauktorisation 

9. Anordnaren ska genom utdrag 
från UC eller motsvarande 
register eller på annat sätt om 
anordnarens verksamhet är 
nystartad, visa att den har 
erforderlig ekonomisk kapacitet. 

Uppvisa vid ansökan Enbart villkor för 
godkännande av 
anordnaren 

10. Anordnare som har 
avauktoriserats efter att ha brutit 
mot eller bedömts inte uppfylla 
villkoren ska för att åter bli 
godkänd visa att åtgärder har 
vidtagits för att bristerna inte ska 
upprepas. 

Vid ansökan  

Specifika villkor 

(3) Anordnaren ska kunna uppvisa ett register som förs enligt lagen om 
belastningsregister för Upplands-Bro kommun avseende varje anställd hos 
anordnaren. Detta sker vid ansökan och löpande vid nyanställning av personal. 
Utdraget får vara högst ett år gammalt. Enligt Registerutdrag enligt lag 
(2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn får 
arbetsgivare anteckna att ett registerutdrag har visats upp, men får inte 
dokumentera kontrollen på annat sätt. Arbetsgivaren får alltså inte behålla, ta 
kopia eller anteckna något om vad som står i utdraget. 

(1–10) Anordnare som avser avveckla verksamheten ska meddela kommunen 
det minst sex månader innan, eller den tid som annars beslutas i särskilt fall, 
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före verksamhetens upphörande. När verksamheten har upphört är anordnaren 
avauktoriserad. 

Om anordnare saknar kursanmälda elever under en period av tolv månader 
avauktoriseras anordnaren.  

Verksamheten genomgår uppföljning och utvärdering regelbundet. Om 
föreskrifter för verksamheten eller om villkoren inte följs avauktoriseras 
anordnaren. Vid mindre brister kan varning utdelas. Om anordnaren inte inom 
tid som anges i varningen har åtgärdat de i varningen angivna bristerna 
avauktoriseras anordnaren. 

Information om möjlighet att överklaga beslut lämnas i enskilt ärende, där det 
är tillämpligt. 

6.2 Lokaler, IT-system 
Generella villkor Kontrollpunkter Vid brist 

11. Lokaler och utrustning ska 
vara anpassade till verksamheten 
och godkända för sitt ändamål av 
berörda myndigheter. 

Anordnaren ska senast vid 
publicering av kurser i 
kurskatalogen ha en lokal för 
undervisningen. 

Uppföljning Varning och/eller 
avauktorisation 

12. Anordnaren ska kunna ta 
emot och lämna information till 
kommunen på ett sådant sätt att 
uppgifterna kan hanteras av 
kommunens administrativa 
system. 

Uppföljning Varning 
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13. Anordnaren ska genomgå en 
obligatorisk utbildning i 
kommunens administrativa 
system vid auktorisering. 

Vid auktorisation Varning och/eller 
avauktorisation 

Specifika villkor 

(12) Anordnare som auktoriseras av Upplands-Bro kommun förbinder sig att 
använda det administrativa datorstöd som kommunen anvisar. Det 
administrativa datorstödet utgör bland annat underlag för utbetalning av 
ersättning till anordnarna. Anordnaren ska utse en administratör som ska ha 
god kompetens inom det administrativa datorstöd som kommunen anvisar. 

Anordnaren ansvarar för marknadsföring av den utbildning man erbjuder i 
form av webbsidor, kataloger, broschyrer, affischer med mera. 

6.3 Verksamhetsansvarig och ledning 
Generella villkor Kontrollpunkter Vid brist 

14. Den som utövar och/eller 
ansvarar för den dagliga 
ledningen av verksamheten ska ha 
för arbetsuppgifterna och 
verksamhetens inriktning adekvat 
kompetens. 

Uppvisa vid ansökan Varning och/eller 
avauktorisation 

15. Om anordnaren avser att byta 
den som ansvarar för den dagliga 
ledningen av verksamheten ska 
detta anmälas till kommunen för 
godkännande. 

Egen anmälan Varning 
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Specifika villkor 

(14) Verksamheten ska ledas av en av anordnaren utsedd kontaktperson som 
svarar för de löpande kontakterna med Kultur- och fritidskontoret. 

Med adekvat kompetens menas att ledningen för verksamheten ska säkerställa 
att utbildning, kompetens och erfarenhet finns för uppdraget samt 
kontinuerligt tillhandahålla kompetensutveckling. 

6.4 Underleverantörer 
Generella villkor Kontrollpunkter Vid brist 

16. Den godkända anordnaren får 
inte överlåtas till annan fysisk 
eller juridisk person. Om 
anordnaren är en juridisk person 
och denna byter ägare ska en ny 
ansökan lämnas in och omprövas. 

1. Egen anmälan 

2. Uppföljning 

Avauktorisation 

6.5 Ledningssystem för kvalitet 
Generella villkor Kontrollpunkter Vid brist 

17. Anordnaren ska ha rutiner för 
hantering av synpunkter, 
klagomål, fel, brister och 
avvikelser. 

Uppföljning Varning 

18. Anordnaren ska rapportera 
allvarliga klagomål, fel, brister 
och avvikelser till kommunen. 

1. Egen anmälan 

2. Uppföljning 

Varning och/eller 
avauktorisation 
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19. Anordnaren ska redovisa 
åtgärdsplaner kopplade till 
allvarliga klagomål, fel, brister 
och avvikelser. 

1. Egen anmälan 

2. Uppföljning 

Varning och/eller 
avauktorisation 

20. Visselblåsarlagen (lag 
(2021:890) om skydd för personer 
som rapporterar om 
missförhållanden) gäller vid 
rapportering av missförhållanden 
till kommunen av anställda hos 
anordnaren. Anordnaren eller 
någon denne ansvarar för, får inte 
efterforska vem som har gjort 
sådan anmälan. 

1. Uppföljning 

2. Anmälan 

Varning och/eller 
avauktorisation 

Specifika villkor 

(17–20) Anordnaren ska återkommande följa upp och kvalitetssäkra sin 
verksamhet. Anordnaren ska ha rutiner för en systematisk hantering av 
synpunkter och klagomål från kunderna i syfte att förbättra och utveckla 
verksamheten. 

(18) Vid utebliven rapportering av allvarliga klagomål, fel, brister och 
avvikelser som upptäcks av kommunen kan detta leda till att anordnaren 
tilldelas en varning och/eller avautoriseras. Anordnaren får alltså inte dessa 
konsekvenser på grund av att ett allvarligt klagomål, fel, brister och avvikelse 
har uppkommit, utan på grund av att anordnaren i sådant fall undanhåller den 
informationen från kommunen. 

(20) Lag (2021:890) omfattar visselblåsarlagen om skydd för personer som 
rapporterar om missförhållande. Lagen gäller vid rapportering i ett 
arbetsrelaterat sammanhang av information om missförhållanden som det 
finns ett allmänintresse av att de kommer fram. Förbuden att vidta hindrande 
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åtgärder och repressalier riktar sig till verksamhetsutövare. 

6.6 Mål, lagar, uppföljning 
Generella villkor Kontrollpunkter Vid brist 

21. Anordnaren ska erbjuda ett 
kursutbud som kompletterar det 
redan existerande kursutbudet 
inom kulturcheckssystemet inom 
kommunen enligt krav på 
anordnaren, se punkt 2.2. 

1. Uppvisa vid 
ansökan 

2. Uppföljning 

Verksamheten blir 
inte auktoriserad i 
Upplands-Bro 
kommun 
/Avauktorisation 

22. Anordnaren ska redovisa hur 
de statliga och/eller kommunala 
målen för verksamheten ska nås. 

1. Uppvisa vid 
ansökan 

2. Uppföljning 

Varning och/eller 
avauktorisation 

23. Anordnaren ska vara 
förtrogen med och följa inom 
området gällande lagar, 
förordningar, riktlinjer och 
föreskrifter som gäller för 
verksamhet som omfattas av 
kulturchecksystemet. 

Uppföljning Varning och/eller 
avauktorisation 
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24. Kommunen ska ha rätt till 
insyn i verksamheten som faller 
inom kulturchecksystemet för 
uppföljning och utvärdering. I 
detta ingår att kommunen ska få 
del av handlingar som kommunen 
efterfrågar. Anordnaren ska delta 
i den uppföljning som kommunen 
genomför. 

Uppföljning Varning och/eller 
avauktorisation 

Specifika villkor 

(21) Kompletteringen gäller under hela auktorisationsperioden och kurser kan 
därefter ändras kontinuerligt. Det är under auktorisationsprocessen som kultur- 
och fritidsnämnden gör en sammanvägd bedömning av flera aspekter som 
kommunen anser vara kompletterande, bland annat kurstyp, kursform, 
tidpunkt och område. 

(22–24) Kommunen ska äga tillträde till de lokaler där verksamheten bedrivs 
samt få tillgång till de uppgifter som behövs för att verksamhetens 
måluppfyllelse, inriktning och kvalitet ska kunna kontrolleras. 

Kommunen ska ha rätt att ta del av samtliga handlingar hos anordnaren som 
rör de delar av verksamheten som omfattas av kulturcheckssystemet. 

Anordnaren ska samverka med företrädare för Upplands-Bro kommun och 
andra anordnare. 

Anordnare ska erbjuda undervisning inom någon eller några av konstformerna 
dans, teater/drama, konst, konsthantverk, litteratur, film, foto, digitalt 
skapande, nycirkus och/eller musikundervisning under hela läsåret. 

Anordnare ska inom ramen för terminskurser erbjuda minst 12 
undervisningstillfällen under höstterminen och 15 undervisningstillfällen 
under vårterminen per elevplats per läsår.  
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Alla anordnare ska erbjuda goda möjligheter för eleverna att visa upp sitt 
arbete i offentliga sammanhang. 

Anordnarna ska vara väl förtrogen med de av Upplands-Bro kommun 
fastställda målen och de nationella kulturpolitiska målen. 

6.7 Ansvarsförsäkring 
Generella villkor Kontrollpunkter Vid brist 

25. Anordnaren ska inneha 
ansvarsförsäkring som 
säkerställer att kunden och 
kommunen hålls skadelös för 
skada orsakad genom fel eller 
försummelse av personal anställd 
hos anordnaren, se punkt 4.4. 

1. Uppvisas vid 
ansökan 

2. Uppföljning 

Avauktorisation 
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6.8 Personal 
Generella villkor Kontrollpunkter Vid brist 

26. Det ska senast när 
kurskatalogen publiceras finnas 
personal i sådan omfattning och 
med relevant utbildning och 
erfarenhet att statliga och/eller 
kommunala mål för verksamheten 
nås. Se punkt 4.4. 
Anordnaren är arbetsgivare för 
sin personal och ansvarar för att 
anställnings-, arbets- och 
arbetsmiljövillkor uppfylls enligt 
gällande lagstiftning. Personal får 
inte anställas med provisionslön. 

Uppföljning Varning och/eller 
avauktorisation 

27. Ansvarig för verksamheten 
och samtliga personal som 
anställs ska till anordnaren kunna 
uppvisa ett register som förs 
enligt lagen om 
belastningsregister. 

1. Uppvisas vid 
ansökan 

2. Uppföljning 

Varning och/eller 
avauktorisation 
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28. Anordnaren ansvarar för att 
personuppgifter hanteras i 
enlighet med de krav som ställs i 
dataskyddslagstiftningen (GDPR 
samt kompletterande nationell 
lagstiftning) och att lämpliga 
åtgärder i övrigt vidtas för att 
skydda enskilda elevers 
personliga integritet. 

Uppföljning Varning och/eller 
avauktorisation 

29. Utifrån verksamhetens behov 
ska anordnaren ha rutiner som 
säkerställer att personalen följer 
krav på dokumentation och 
rapporteringsskyldigheten vid 
kännedom eller misstankar om att 
barn far illa enligt 14 kap. 1 § 
socialtjänstlagen (2001:453). 

Uppföljning Varning och/eller 
avauktorisation 

Specifika villkor 

(26) Anordnaren ska erbjuda lärare med högskolekompetens inom området 
pedagogik eller motsvarande kompetens i form av annan eftergymnasial 
utbildning inom konstformen de ska bedriva, och/eller pedagogisk skicklighet 
förvärvad genom minst fem års yrkeserfarenhet inom den konstform de ska 
bedriva. Lärarna ska kontinuerligt erhålla kompetensutveckling. 

(27) Belastningsutdraget får vara högst ett år gammalt. Enligt Registerutdrag 
enligt lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn 
får arbetsgivare anteckna att ett registerutdrag har visats upp, men får inte 
dokumentera kontrollen på annat sätt. Arbetsgivaren får alltså inte behålla, ta 
kopia eller anteckna något om vad som står i utdraget. 

(29) I 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) finns en bestämmelse om 
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anmälningsplikt till socialnämnden för personer som i sin verksamhet får 
kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Den bestämmelsen gäller 
för personer som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild 
verksamhet och fullgör uppgifter som berör barn och unga eller inom annan 
sådan verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område.  

6.9 Skyldigheter att ta emot kunder 
Generella villkor Kontrollpunkter Vid brist 

30. Anordnaren ska inom ramen 
för sin auktoriserade verksamhet 
ta emot den kund som väljer 
anordnaren för utförande av tjänst 
som kunden har rätt till. 

Uppföljning Varning och/eller 
avauktorisation 

31. Anordnaren ska ingå i 
eventuellt kösystem som 
kommunen har. 

Uppföljning Avauktorisation 

32. Anordnaren ska acceptera av 
kommunen beslutad förtur för 
kund. 

Uppföljning Varning och/eller 
avauktorisation 

33. Anordnaren har en skyldighet 
att meddela specifika krav som 
gäller för att en kurs ska komma 
att genomföras i kursens 
beskrivning i kommunens 
kösystem. 

Uppföljning Varning och/eller 
avauktorisation 

 

 



13 Revidering av regler för kulturcheck och fastställande av kulturcheckens storlek  - KS 22/0685-2 Revidering av regler för kulturcheck och fastställande av kulturcheckens storlek  : 4. Förslag till reviderade Regler för kulturcheck

Regler för Kulturcheck 

 
 

Sid 24 av 24 
 

Specifika villkor 

(33) Anordnaren ansvarar för att kurserna i kommunens administrativa system 
är aktuella och uppdaterade. Endast valbara kurser som avses genomföras ska 
presenteras i kurskatalogen. Det måste även finnas en lärare kopplad till 
kursen för att den ska kunna presenteras i kurskatalogen. Kurser som 
publiceras i kurskatalogen får inte använda sig av ramtid.  
Kurser som publiceras ska följa de riktlinjer som tagits fram av kommunen.  

6.10 Övriga krav på verksamheten 
Generella villkor Kontrollpunkter Vid brist 

34. Anordnaren ska kunna 
tillhandahålla verksamhet hela 
läsåret. 

1. Uppvisa vid 
ansökan 

2. Uppföljning 

Varning och/eller 
avauktorisation 

35. Anordnaren ska rapportera 
större förändringar avseende 
verksamhet eller ekonomi till 
kommunen. 

Egen anmälan Varning 
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PROTOKOLLSUTDRAG 3 (14)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2022-11-15 

 

 

§ 31 Revidering av Regler för kulturcheck 
och fastställande av kulturcheckens 
storlek 

 Dnr KFN 22/0137 

Beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta 

reviderade Regler för kulturcheck. 

2. Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att fastställa 

kulturcheckens storlek till 13 600 kr per checkberättigad kursplats och 

år från och med den 1 januari 2023. 

3. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta Uppföljningsplan 

Kulturcheck 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Khalouta Simba (V) deltar ej i beslutet.  

Naser Vukovic (S), Seid Alajbegovic och Hibo Salad Ali (S) reserverar sig till 

förmån för eget förslag, reservationstexten återfinns i slutet av paragrafen.   

Sammanfattning 

Kultur- och fritidskontoret har vid uppföljning och utvärdering av Regler för 

Kulturcheck uppmärksammat att det finns behov av ett antal justeringar för att 

kulturchecken ska fungera effektivt och smidigt för såväl invånarna som för 

anordnarna.  

Kultur- och fritidskontoret föreslår därför ett antal revideringar för att 

förtydliga regelverket och processen för auktorisation av anordnare samt 

fastställande av kulturcheckens storlek till 13 600 kr per checkberättigad plats 

och år från och med 1 januari 2023. Kultur- och fritidskontoret har även tagit 

fram ett förslag på uppföljningsplan för kulturchecken.  

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 12 oktober 2022 

 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 31 mars 

2021 – Regler för Kulturcheck 

 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 9 juni 

2021 – Avgifter och ersättning kulturcheckar 

 Regler för Kulturcheck antagna av Kommunfullmäktige 31 mars 2021 
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 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2022-11-15 

 

 

 Förslag till reviderade Regler för kulturcheck 

 Uppföljningsplan Kulturcheck 

Förslag till beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta 

reviderade Regler för kulturcheck. 

2. Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att fastställa 

kulturcheckens storlek till 13 600 kr per checkberättigad kursplats och 

år från och med den 1 januari 2023. 

3. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta Uppföljningsplan 

Kulturcheck 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mattias Peterson Ersoy (C) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Naser Vukovic (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning i första hand på 
återremiss med motivering: 

1. Utreda konsekvenserna för barnperspektivet utifrån den förändrade 
demografiska bilden av kommunen 

2. Utreda de ekonomiska konsekvenserna, för kommunen och för 

anordnaren, av problematiken kring undervisningslokaler med 
anledning av de föreslagna revideringarna av Regler för Kulturcheck 

3. Utreda konsekvenser av den pedagogiska segregationen mellan de olika 
driftsformer av Kulturskolorna i Upplands – Bro kommun 

4. Utreda möjligheten att Kulturskolan drivs i alternativa driftsformer  

Katharina Olofsson (SD) och Matts Zettmar (SD) yrkar bifall till kontorets 
förslag till beslut. 

Naser Vukovic (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning i andra hand på 
avslag. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, kontorets förslag till 
beslut samt Naser Vukovics (S) förslag till beslut om återremiss. Ordförande 
frågar om beslut ska fattas idag och finner så. Naser Vukovics (S) yrkar då på 

avslag och ordförande finner att det finns två förslag till beslut kvarvarande, 
kontorets förslag till beslut samt Naser Vukovics (S) förslag på avslag. 

Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner att Kultur- och 
fritidsnämnden beslutar enligt kontorets förslag till beslut. 
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 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2022-11-15 

 

 

Reservationsmotivering 
Naser Vukovic (S), Seid Alajbegovic och Hibo Salad Ali (S) lämnar 
följande reservationsmotivering:  
 

Den förslagna revideringen av Regler till Kulturcheck innehåller flera 
beskrivningar som vi finner ofullständiga för att fatta ett tydligt beslut i 

ärendet. Socialdemokraterna anser att det måste tas större hänsyn till den 
demografiska bilden av kommunen. Bostadsområden är väldigt utspridda 
vilket påverkar elevers val av Kulturskolans utbud samt möjligheter. Den 

fysiska tillgängligheten till Kulturskola och en mängd av andra aktiviteter 
är väldigt viktig utifrån barnperspektivet.  Vi befarar att det perspektivet är 

inte tillräckligt utrett. 

Enligt det reviderade förslaget måste anordnaren ha lokaler för 
undervisningen. Lokaler och utrustning ska vara anpassade till 

verksamheten och godkända för sitt ändamål av berörda myndigheter innan 
auktoriseringen. Den politiska majoriteten har under den förra mandaten 

inte utökat lokalytor till Kulturskolan.  Den nygamla majoriteten bestående 
av M, Kd, L, C samt samverkanspartner Sd har inte några nya konkreta 
planer eller förslag heller att göra något i samma fråga. Det är oklart om 

lokalkostnader ingår i kulturchecken eller inte. 

Majoriteten betonar privata Kulturskolor som driftsform som kan ansöka 

om att bli auktoriserade i Upplands-Bro kommun. Av erfarenhet och 
tradition vet vi att det finns alternativa driftsformer som kanske kan vara 
intresserade av att driva någon slags verksamhet som kan rymmas inom 

begreppet Kulturskolan. Vi socialdemokrater är inte emot konkurrens men 
det måste ske på lika villkor och möjligheter för alla.  

Inom hela Sverige råder det brist på kompetent arbetskraft inom nästan alla 
yrken och många studentplatser stor tomma idag. Socialdemokraterna 
tycker att det är bra att man lyfter vikten av kompetent personal ute i 

verksamheten och därför välkomnar vi Krav på pedagogisk kompetens för 
lärare. Däremot tycker vi att den problematiken behöver utredas mera 

utifrån barnperspektiv samt likvärdighetsperspektiv.  

Socialdemokraterna vill ge de bästa möjliga förutsättningar för barn och 
ungdomar inom Kulturskolan i Upplands-Bro kommun.  

Beslutet skickas till: 

 Kommunfullmäktige 
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Revidering av reglemente för kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

Reviderat reglemente för kommunstyrelsen antas.  

Sammanfattning 

Inför mandatperioden 2023-2026 har reglementena för samtliga nämnder i 

Upplands-Bro kommun setts över, bland annat i syfte att säkerställa att 

reglementena är enhetliga i fråga om utformning och innehåll. Översynen har 

visat att lagändringar eller ändringar av nämndernas uppdrag föranleder 

specifika ändringar i vissa av nämndernas reglementen.  

Kommunledningskontoret föreslår att vissa gemensamma ändringar ska göras i 

samtliga nämnders reglementen, för att förtydliga ansvarsfördelningen mellan 

nämnderna och kommunstyrelsen och för att skapa större enhetlighet.  

Berörda tjänstepersoner på kommunledningskontoret och 

samhällsbyggnadskontoret har fått möjlighet att lämna synpunkter på de 

föreslagna ändringarna. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 december 2022. 

 Reglemente med ändringsmarkeringar. 

Ärendet 

Inför mandatperioden 2023-2026 har reglementena för samtliga nämnder i 

Upplands-Bro kommun setts över, bland annat i syfte att säkerställa att 

reglementena är enhetliga i fråga om utformning och innehåll. Översynen har 

visat att lagändringar eller ändringar av nämndernas uppdrag föranleder 

specifika ändringar i vissa av nämndernas reglementen.  

Kommunledningskontoret föreslår att vissa gemensamma ändringar ska göras i 

samtliga nämnders reglementen, för att förtydliga ansvarsfördelningen mellan 

nämnderna och kommunstyrelsen och för att skapa större enhetlighet. 
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Gemensamma revideringar för alla nämnders reglementen 

För att bättre stämma överens med innehållet i 2 § föreslås rubriken, som idag 

har heter ”Uppgifter”, att byta namn till ”Ansvar”. 

Ett tillägg under inledande bestämmelser ska göras för att förtydliga vad som 

regleras i reglementet med gemensamma bestämmelser för styrelse och 

nämnder, till exempel arbetsformer, processbehörighet och behandling av 

personuppgifter. 

I vissa av nämndernas reglementen finns hänvisningar till att nämnden ska 

följa vissa angivna styrdokument, till exempel kommunens miljöplan. För att 

undvika hänvisningar i reglementena till styrdokument som kan ändras eller 

upphävas under mandatperioden föreslås i stället ett tillägg i samtliga 

reglementen med följande lydelse: 

”Nämnden ska särskilt se till att verksamheten följer de övergripande 

styrdokument som kommunfullmäktige antagit, i syfte att ge 

kommuninvånarna en god livsmiljö nu och i framtiden.” 

Därutöver föreslår kommunledningskontoret att två punkter läggs till i den 

paragraf som handlar om övrig verksamhet i samtliga reglementen, för att 

förtydliga nämndernas ansvar för att ta erforderliga beredskapshänsyn i 

planering och utveckling av sin verksamhet samt för att främja digital 

utveckling och innovationsförmåga.  

Slutligen föreslås att det i samtliga reglementen ska finnas en punkt om att 

nämnden beslutar om upphandlingar enlig lagen om offentlig upphandling och 

i förekommande fall övrig relevant lagstiftning, inom nämndens 

verksamhetsområde. Motsvarande punkt finns för närvarande enbart i vissa av 

nämndernas reglementen, i paragrafen om delegering från kommunfullmäktige.  

Specifika revideringar för kommunstyrelsens reglemente 

Reglementet har fått en annorlunda disposition med en ny avsnittsindelning för 

att uppnå en mer ändamålsenlig struktur. I det bilagda förslaget på reviderat 

reglemente är förändringarna gulmarkerade. Vid beslut om antagande tas 

ändringsmarkeringar bort. Revideringen har resulterat i vissa ändringar i 

reglementets disposition och innehåller följande förändringar.  

Under 2 § ”Ansvar” har stycke lagts till om samverkan och samordning i 

övergripande frågor, samt processbehörighet. 

De tidigare 4 och 5 §§, Styrfunktionen och Ledningsfunktionen, har vävts ihop 

under en och samma ny rubrik, 3 med tre paragrafer; 3 § Allmänt om 

ledningsfunktionen och styrfunktionen, 4 § Ledningsfunktion och 5 § 

Styrfunktion.  

I 4 § Ledningsfunktion innehåller följande punkter förändringar: 

 Punkt 1: Ett tillägg har gjorts efter ursprungliga lydelsen ”t ex genom 

medborgardialog och brukarinflytande”. Dessa tillägg har flyttats över 
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från tidigare 3§ punkt 12, vilken därmed har tagits bort från den 

reviderade versionen för att undvika upprepning. 

 Punkt 6: Orden naturreservat och kommunägd skogsmark har lagts till. 

Kommunägd skogsmark har tidigare tagits upp i tekniska nämndens 

reglemente men föreslås alltså i stället att upptas i kommunstyrelsens 

reglemente. Detta på grund av att det bättre stämmer överens med hur 

frågan är organiserad i verksamheten. 

 Punkt 7: Ordet ”kommunikations-” har lagts till för att bättre stämma 

överens med verksamheten. 

 Punkt 8: Motsvarar tidigare 3 § punkt 9 och har formulerats om för att 

bättre stämma överens med verksamheten. Den nya lydelsen 

specificerar att kommunstyrelsen samordnar författningssamlingen. 

 Punkt 10: Ordet digitalisering har lagts till för att bättre stämma 

överens med verksamheten. 

 Nya punkt 13: ny punkt om arbetet med civilt försvar och 

krisberedskap. 

 Till tidigare punkt 15 om räddningstjänstens verksamhet har orden 

samverkan med lagts till för att bättre motsvara kommunstyrelsens 

ansvar i förhållande till hur den kommunala räddningstjänsten är 

organiserad i kommunalförbund. 

Vidare har följande förändringar gjorts: 

Tidigare 6 § Personalpolitiken har blivit 7 §. Tillägg har gjorts med 

förtydligande om att kommunstyrelsen är kommunens anställningsmyndighet. 

Nya 7 § punkt 1 är flyttad från tidigare 3 § punkt 2 för att bättre stämma 

överens med dispositionen i reglementet. 

I nya 7 § punkt 7, tidigare 6 § punkt 6, har fått ordet riktlinjer bytts ut mot 

styrdokument och kommunens förvaltningar har bytts ut mot kontoren. Dessa 

ändringar för att bättre stämma överens med verksamheten. 

I nya 7 § punkt 8, tidigare 6 § punkt 7, har orden kommunens övriga nämnder 

bytts ut mot kontoren för att bättre stämma överens med hur kommunen är 

organiserad avseende personalpolitiken. 

Tidigare 6 § punkt 8 om att anställa kontorschefer har tagits bort då detta är 

reglerat på annat sätt genom varje nämnds delegationsordning. 

I nya 7 § punkt 9, tidigare 6 § punkt 9, har ordet nämnd bytts ut mot kontor för 

att bättre stämma överens med hur detta är organiserat. 

Under 8 § ”Uppgifter enligt speciallagstiftning”, punkt 8 har tillägg gjorts om 

att styrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och 

interna hemsida. Detta för att bättre stämma överens med verksamheten. 
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Tidigare 8 § punkt 2 om kommunens samlade informationsverksamhet har 

tagits bort för att undvika upprepning då detta tas upp i 4 § punkt 7. 

Tidigare 8 § punkt 3 om reformering av kommunens regelbestånd har tagits 

bort för att undvika upprepning då detta tas upp i 4 § punkt 8. 

I 9 § ”Övrig verksamhet” punkt 4, tidigare 8 § punkt 6, har ordet 

konsumentverksamhet bytts ut mot konsumentvägledning för att bättre stämma 

överens med verksamheten. 

Tidigare 8 § punkt 10 om avtal enligt kommunens sponsringspolicy har tagits 

bort då denna inte stämmer överens med verksamheten. Avtal enligt 

kommunens sponsringspolicy kan även fattas av andra nämnder och därför 

föreslås den tas bort, för att undvika att svårtolkade situationer uppstår. 

I 10 § ”Delegering från kommunfullmäktige” i punkt 2 har ordet 

fastighetsindelningsplan lagts till för att bättre stämma överens med 

verksamheten. 

Tidigare 9 § punkt 4 om antagande, ändring eller upphävande av detaljplan 

eller områdesbestämmelser när regler om enkelt planförfarande tillämpas, har 

tagits bort då enkelt planförfarande inte tillämpas i verksamheten. 

I 10 § punkt 8 har orden arrende, jakt- och fiskerätter lagts till för att bättre 

stämma överens med verksamheten. Jakt- och fiskerätter var tidigare upptagna 

i tekniska nämndens reglemente. Rättigheter kopplade till kommunens mark är 

därmed samlade i kommunstyrelsens reglemente. 

I 10 § punkt 10 har tillägg gjorts med orden försäljning av tomträtter för att 

bättre stämma överens med verksamheten. 

Tidigare 9 § punkterna 17 och 18 har tagits bort då dessa tagits upp i 

fastighetsnämndens reglemente. 

I 10 § har en ny punkt lagts till. Punkt 19 om upphandlingar enligt lagen om 

offentlig upphandling inom nämndens verksamhetsområde. 

Barnperspektiv 

Tydliga och uppdaterade reglementen för kommunens nämnder är en 

förutsättning för att kommunen ska kunna försäkra goda demokratiska 

processer. Ett demokratiskt samhälle skapar bra förutsättningar och goda 

levnadsvillkor för barn och unga. 
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 Administrativ chef 

 

 

 

Bilagor 
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1. Inledning
1 § Inledande bestämmelser
Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommuna lla ge n och i regleme nte med
gemensamma bestämmelser för styrelse och nämnder gäller bestämme lser na i
detta regleme nte

I regleme nte t med gemensa mma bestämme lser för styrelse och nämnder
regleras sådant som är gemensamt för alla nämnder, så som arbetsformer,
processbehörighet, behandling av personuppgifter med mera

Kommunst yr e lse n består av 15 ledamöter och 15 ersättare.

2. Kommunstyrelsens
övergripande uppgifter

2 § Ansvar
Kommunst yr e lse n är kommune ns ledande politiska förvalt ningso r ga n. Den har
ett helhetsans var för kommune ns verksamheter, utveckling och ekonomiska
ställning samt säkerställer att en effektiv och ändamålse nli g organisat io n
upprätthålls.

Kommunst yr e lse n ska leda och samordna förvaltni nge n av kommune ns
angeläge nhet er och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella
gemensamma nämnders verksamheter. Kommuns t yre lse n ska också ha uppsikt
över kommuna l verksamhet som bedrivs i kommuna la företag, stiftelser och
kommuna lförb und.
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Kommunst yr e lse n ska leda kommune ns verksamhet genom att utöva en
samordnad styrning och leda det arbetet med att ta fram styrdokume nt för
kommune n.

Kommunst yr e lse n ska följa de frågor som kan inverka på kommune ns
utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med övriga
nämnder följa upp de fastställda målen och återrapportera till
kommunful lmäkt i ge.

Kommunst yr e lse n får själv eller genom ombud föra kommune ns talan i alla
mål och ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan
författning eller beslut av fullmäkt i ge. Detta gäller också mål där någon har
begärt laglighetsp rö vning av fullmäkt i ges beslut, om inte fullmäkt i ge beslutar
att själv föra talan i målet.

Kommunst yr e lse n har ansvar för de särskilda uppgifter som fullmäk t ige har
gett nämnden enligt vad som anges i detta regleme nte jämte sådana uppgift er
som inte lagts på annan nämnd.

3. Ledningsfunktion och
styrfunktion

3 § Allmänt om ledningsfunktionen och
styrfunktionen

Kommunst yr e lse n ansvarar för beslut om samordning mellan nämnder och
beslutar om gränsdragni nge n mellan nämnderna s kompetens.

Vidare ska kommunst yre lse n med uppmärksamhe t följa övriga nämnders och
kommuna la bolagsverksa mhet samt verksamhete n i kommuna lförb und och
andra organisat io ner som kommune n är medlem i.
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4 § Ledningsfunktion
Kommunst yr e lse ns lednings funk t io n innebär att utifrå n ett strategiskt
perspektiv leda och samordna bland annat:

1. Utvecklinge n av den kommuna la demokratin, t ex genom
medborgardia lo g och brukarinflyta nde,

2. den fysiska planeringe n (översiktsp la ner i ng och detaljplaner i ng) av
användninge n av mark-och vattenområde n,

3. mark- och bostadspolit ike n,

4. se till att en tillfredss tä lla nde markberedskap upprätthålls samt att
bostadsförsörjninge n och samhällsb ygga ndet främjas,

5. trafikpolit ik e n och verka för en tillfr edsst ä lla nde utveckling av
trafikför sörj ni nge n,

6. utvecklinge n av naturreservat, frilufts- och grönområde n samt
kommunä gd skogsmark,

7. kommunika t io ns- och infor mat io nsverk sa mhe te n,

8. arbetet med att förvalta den kommuna la författningss a mli nge n och
övriga styrdokument

9. arbetet med att effektivisera administ rat io ne n,

10. utvecklinge n av informa t io nstek nik, system, digita liser i ng och
kommunika t io n,

11. utveckling av kommune ns miljöarbe te,

12. utveckling av kommune ns jämställd hets-, mångfa ld- och
diskrimine r ings arbet e,

13. arbetet med civilt försvar och krisberedskap.
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14. Samverkan med räddningst jä nste ns verksamhet och verka för en
minskni ng av risken för olyckor.

5 § Styrfunktion
I kommuns t yre lse ns styrfunkt io n ingår att:

1. Leda arbetet med att samordna utformninge n av övergripande mål,
riktlinjer och ramar för styrninge n av hela den kommuna la
verksamhete n, göra framstä llni ngar i frågor som inte i lag är
förbehållna annan nämnd.

2. Övervaka att de av kommunf ull mäk t ige fastställda målen och planerna
för verksamhete n och ekonomin efterlevs och att kommune ns löpande
förvalt ning hanteras rationellt och ekonomiskt.

3. Se till att uppföljnin g sker till kommunful lmäkt i ge från samtliga
nämnder om hur verksamhete n utvecklas och hur den ekonomiska
ställninge n är under budgetåret.

4. Ansvara för samordningst rä ffa r med nämndpres id ier na och kontors-
cheferna.

5. Lämna direktiv angående förvaltni nge n av kommune ns fastighet er.

6. Ha fortlöpande uppsikt över verksamhete n i de företag som kommune n
helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller
ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men också i
avseende på övriga förhålla nd e n av betydelse för kommune n.

7. Tillva rata kommune ns intressen vid bolags- och föreningsstä m mo r och
andra likartade sammanträde n med de företag som kommune n helt eller
delvis äger eller annars har intresse i.

8. Verka för ett optimalt utnyttja nde av kommune ns lokaler.
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4. Kommunstyrelsens
övriga verksamhet

6 § Ekonomisk förvaltning
Kommunst yr e lse n ska ha hand om kommune ns medelsför va lt ning utifrå n de
riktlinjer kommunful lmäkt i ge fastställt.

Medelsförva lt ninge n omfattar placering och upplåning av medel. I uppgifte n
ingår också att bevaka att kommune ns inkomster inflyter och att betalningar
görs i tid samt vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna
fordringar.

Kommunst yr e lse n har också hand om övrig ekonomisk förvalt ning. I denna
uppgift ingår bl.a. att:

1. se till att kommune ns behov av försäkringssk ydd är tillgodose tt,

2. samordna kommune ns inköpsverksa mhet samt

3. handha egen donations för va lt ni ng samt, efter samtycke från annan
nämnd, placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den
nämnden.

7 § Personalpolitiken
Kommunst yr e lse n är anställnings m ynd ighe t och har ansvar för
personalpolit ike n samt för anställning och entlediga nde av all personal i
kommune n.

Kommunst yr e lse n ska ha hand om frågor som rör förhålla ndet mella n
kommune n som arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bland annat
att:
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1. utifrå n ett strategiskt perspektiv leda och samordna personalpolit ike n,

2. med bindande verkan för kommune n genom kollektiva vta l reglera
frågor rörande förhålla ndet mella n kommune n som arbetsgivare och
dess arbetstagare,

3. förhandla på kommune ns vägnar enligt gällande lagstift ni ng om
förhandli ngsrä tt utom vad gäller 11-14 §§ och 38 § lagen om
medbestämma nd e i arbetslive t inom andra nämnders
verksamhetso mråde n,

4. besluta om stridsåtgärd,

5. avgöra frågor om tolkning och tillä mp ning av lag, avtal och andra
bestämmelser rörande förhålla ndet mella n kommune n som arbetsgivare
och dess arbetstagare,

6. lämna uppdrag som avses i 6 kap. 3 § lagen om vissa kommuna la
befogenhet (2009:47),

7. verka för utveckling och samordning av personaladministra t io ne n samt
genom styrdokument underlätta handläggni nge n av
personaladminist rat i va frågor vid kontoren,

8. lämna råd och biträda kontoren beträffande bl a rekrytering,
introdukt io n, utbild ning, arbetsmiljö, rehabilite r ing samt arbetsrättsliga
frågor,

9. besluta om förflytt ni ngs- och omplaceringsäre nde n från ett kontor till
ett annat,

10. utforma och pröva tjänstbarhets i nt yg.

8 § Uppgifter enligt speciallagstiftning
Kommunst yr e lse n ska dessutom svara för följande uppgifte r enligt övrig
specialla gs t ift ning:
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1. uppgifte r som arbetslöshets nä m nd,

2. uppgifte r enligt kapitel 3-7, plan- och byggla ge n om översiktspla n,
detaljplan och områdesbestämme lser samt plangeno mfö ra nde och
regionpla ner ing,

3. uppgifte r som enligt lag om skydd mot olyckor ska fullgö ras av
kommune n,

4. uppgifte r som krislednings nä mnd och övriga uppgift er enligt lagen om
kommuner s och regioners åtgärder inför och vid extraordinä ra
händelser i fredstid och vid höjd beredskap,

5. åtgärder som åligge r kommune n enligt säkerhetsskydds la g

6. uppgifte r som arkivmynd ighe t (närmare föreskrifter om arkivvården
finns i arkivregle me nte ),

7. personuppgiftsa ns var och registerans va r enligt dataskyddsförordni nge n
för register som styrelsen för i sin verksamhet och förfogar över samt
för de kommunge me nsa mma system som används inom bl.a.
personaladminist rat io n, ekonomi, IT, telefoni, informa t io n, krisledning
samt dokument- och ärendehanter ing samt

8. kommune ns anslagsta vla. Styrelsen samordnar innehå lle t i och ansvarar
för kommune ns externa och interna hemsida.

9 § Övrig verksamhet
Kommunst yr e lse n har vidare hand om:

1. genomföra nde t av åtgärder som förebygger arbetslöshet eller minskar
verkningar na av arbetslöshet samt utveckling av närings l ivs frå gor och
ansvarar för att allmänt främja sysselsättni nge n, närings li vet och
turisme n i kommune n,

2. tillst å nds givni ng för användning av kommune ns vapen,
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3. kommune ns övergripa nde statistik verksa m het,

4. kommune ns konsument vä gled ni ng

5. kommune ns övergripa nde folkhälsoa rbete,

6. energi- och klimatp la ner i nge n samt att främja energihus hå l lni nge n i
kommune n,

7. infor mat io n till allmä nhet e n om sin verksamhet,

8. regelrefor mer ing och regelförenk l ing inom sitt verksamhetso mråde,

9. de förvalt nings- och verkställighets upp gi fter i övrigt som inte
uppdragits åt annan nämnd samt

10. beslut om tillfä ll igt förbud mot förtäring av alkohol på offentli g plats.

11. att ta erforderlig beredskapshänsyn i planering och utveckling av sin
verksamhet.

12. främja den digita la utvecklinge n och verksamhete ns innovat io ns-
förmåga

Nämnden ska särskilt se till att verksamhete n följer de övergripande
styrdokume nt som kommunfull mäk t ige antagit, i syfte att ge
kommuninvå nar na en god livs miljö nu och i framtide n.

10 § Delegering från kommunfullmäktige
Styrelsen ska besluta i följande grupper av ärenden:

1. Kommune ns förvaltni ngso r ga nisa t io n inom de riktlinjer som
kommunful lmäkt i ge fastställt,

2. antagande, ändring eller upphävande av detaljplan,
fastighets i nde lni ngsp la n eller områdesbestämme lser som
överensstämmer med gälla nde översiktspla n och som inte är av stor vikt
eller har princip ie ll betydelse. Detaljpla n får inte ändras eller upphävas
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före genomföra nde t ide ns utgång mot berörd fastighe tsä ga res
bestridande,

3. förlänga eller förnya detaljplans genomföra nde t id,

4. uttag av gatukostnader inom de riktlinjer kommunful lmäkt i ge fastställt

5. övergripande frågor om strandskyddsomr åde n i kommune n

6. vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinje r som
kommunful lmäkt i ge fastställt med särskilt beaktande av de närmare
föreskrifter om säkerheten som kommunfull mäk t ige angivit

7. ingå borgen till stöd för bostadsförsörjninge n

8. belasta kommune ns mark eller tillför säkra kommune ns rätt till servitut,
lednings rät t, nyttjanderätt, arrende, jakt- och fiskerätter samt rätt till
väg, anläggning eller dylikt

9. utsträckning, nedsättning, dödning, sammanför i ng och relaxatio n av
inteckningar samt uttag och utbyte av pantbrev och dylik

10. köp, försäljning, byte, fastighets re gle r ing, expropriatio n eller inlösen av
fastighete r eller fastighetsde l samt mottagande av fastighet eller
fastighetsde l som gåva. Försäljning av tomträtter inom
kommunful lmäkt i ge fastställda riktlinje r beträffande belopp och villkor
i övrigt,

11. upplåta tomträtt och reglera avgäld, inom av kommunful lmäkt i ge
fastställda riktlinj er beträffande belopp och villkor i övrigt,

12. i sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunst yre lse n att
föra kommune ns talan, på kommune ns vägnar träffa överenskomme lse
om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlik ning och sluta annat
avtal,

13. avge yttrande enligt kameraövervak nings la ge n,
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14. avge yttrande som ankommer på kommunful lmäkt i ge om inte yttrandet
är av principie l l betydelse för den kommuna la självstyr e lse n,

15. kommuns t yre lse n får också besluta i yttranden som är av principie l l
betydelse för den kommuna la självstyre lsen om remisst ide n inte
medger att yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde med
kommunful lmäkt i ge,

16. utnyttja nde av rätt till förtur till lägenhe t hos AB Upplands-Brohus för
personal hos nyetablerade företag och egen personal,

17. hyra lokaler för kommune ns behov, i första hand från Upplands-Bro
kommunfa st igheter AB,

18. hyra ut kommune ns lokaler som inte upplåtits till annan nämnd,

19. upphandlingar enligt lagen om offent lig upphandling inom nämndens
verksamhetso mråde,

20. träffa och vid behov häva avtal inom styrelsens verksamhetso mråde
samt godkänna säkerheter och dylikt.
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Revidering av utbildningsnämndens reglemente 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

Reviderat reglemente för utbildningsnämnden antas. 

Sammanfattning 

Inför mandatperioden 2023-2026 har reglementena för samtliga nämnder i 

Upplands-Bro kommun setts över, bland annat i syfte att säkerställa att 

reglementena är enhetliga i fråga om utformning och innehåll. Översynen har 

visat att lagändringar eller ändringar av nämndernas uppdrag föranleder 

specifika ändringar i vissa av nämndernas reglementen.  

Kommunledningskontoret föreslår att vissa gemensamma ändringar ska göras i 

samtliga nämnders reglementen, för att förtydliga ansvarsfördelningen mellan 

nämnderna och kommunstyrelsen och för att skapa större enhetlighet.  

Utbildningskontoret har deltagit i arbetet med revideringen av reglementet. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 december 2022 

 Reglemente med ändringsmarkeringar 

Ärendet 

Inför mandatperioden 2023-2026 har reglementena för samtliga nämnder i 

Upplands-Bro kommun setts över, bland annat i syfte att säkerställa att 

reglementena är enhetliga i fråga om utformning och innehåll. Översynen har 

visat att lagändringar eller ändringar av nämndernas uppdrag föranleder 

specifika ändringar i vissa av nämndernas reglementen.  

Kommunledningskontoret föreslår att vissa gemensamma ändringar ska göras i 

samtliga nämnders reglementen, för att förtydliga ansvarsfördelningen mellan 

nämnderna och kommunstyrelsen och för att skapa större enhetlighet.  

Gemensamma revideringar för alla nämnders reglemente 

Rubrikerna för två av de paragrafer som förekommer i samtliga nämnders 

reglementen föreslås ändras för att bättre stämma överens med innehållet i 
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paragraferna. 2 § som idag har rubriken ”Uppgifter” får enligt förslaget 

rubriken ”Ansvar” och § 4 som idag har rubriken ”Övrig verksamhet” får 

rubriken ”Verksamhet”.  

Ett tillägg under inledande bestämmelser ska göras för att förtydliga vad som 

regleras i reglementet med gemensamma bestämmelser för styrelse och 

nämnder, till exempel arbetsformer, processbehörighet och behandling av 

personuppgifter. 

Ett tillägg ska göras i samtliga reglementen utom kommunstyrelsens, om 

samverkan och samordning i övergripande frågor. Syftet är att tydliggöra att 

nämnderna ska samverka med varandra och att kommunstyrelsen ansvarar för 

beslut om samordning och gränsdragning mellan nämndernas kompetenser. 

Innehållet i de paragrafer som handlar om personalpolitiken ska i samtliga 

reglementen utom kommunstyrelsens ändras så att det framgår att 

kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för all personal i kommunen. 

I vissa av nämndernas reglementen finns hänvisningar till att nämnden ska 

följa vissa angivna styrdokument, till exempel kommunens miljöplan. För att 

undvika hänvisningar i reglementena till styrdokument som kan ändras eller 

upphävas under mandatperioden föreslås istället ett tillägg i samtliga 

reglementen med följande lydelse: 

”Nämnden ska särskilt se till att verksamheten följer de övergripande 

styrdokument som kommunfullmäktige antagit, i syfte att ge 

kommuninvånarna en god livsmiljö nu och i framtiden.” 

Därutöver föreslår kommunledningskontoret att två punkter läggs till i den 

paragraf som handlar om övrig verksamhet i samtliga reglementen, för att 

förtydliga nämndernas ansvar för att ta erforderliga beredskapshänsyn i 

planering och utveckling av sin verksamhet samt för att främja digital 

utveckling och innovationsförmåga.  

Slutligen föreslås att det i samtliga reglementen ska finnas en punkt om att 

nämnden beslutar om upphandlingar enlig lagen om offentlig upphandling och 

i förekommande fall övrig relevant lagstiftning, inom nämndens 

verksamhetsområde. Motsvarande punkt finns för närvarande enbart i vissa av 

nämndernas reglementen, i paragrafen om delegering från kommunfullmäktige.  

Specifika revideringar för utbildningsnämndens reglemente 

Ansvaret för fritidsgårdar har övergått till kultur- och fritidsnämnden sedan en 

tid varför reglementet revideras för att motsvara gällande ansvar. 

I 4 § Övrig verksamhet framgår att utbildningsnämnden har ansvar för 

kommunens kostverksamhet. Reglementet ändras för att tydliggöra att 

utbildningsnämnden ansvarar för kostverksamhet som rör skola och förskola. 

I och med att det i alla reglementen läggs till ett stycke om att verksamheten 

ska följa övergripande styrdokument i syfte att ge kommuninvånarna en god 
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livsmiljö blir punkten om att utbildningsnämnden ska utveckla del av 

kommunens miljöarbete och folkhälsoarbete överflödig och tas därför bort. 

Barnperspektiv 

Tydliga och uppdaterade reglementen för kommunens nämnder är en 

förutsättning för att kommunen ska kunna försäkra goda demokratiska 

processer. Ett demokratiskt samhälle skapar bra förutsättningar och goda 

levnadsvillkor för barn och unga.  

 

Kommunledningskontoret 

 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Administrativ chef 

 

 

Bilagor 

1. Reglemente med ändringsmarkeringar 

Beslut sänds till 

 Utbildningsnämnden (för anmälan) 

 Juridikenheten (för publicering i författningssamlingen) 
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Förstasidan kommer följa strukturen för övriga förstasidor på styrdokument 
som ingår i författningssamlingen med löpnr mm.
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1 § Inledande
bestämmelser

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommuna lla ge n och i regleme nte med
gemensamma bestämmelser för styrelse och nämnder gäller bestämme lser na i
detta regleme nte.

I regleme nte t med gemensa mma bestämme lser för styrelse och nämnder
regleras sådant som är gemensamt för alla nämnder, så som arbetsformer,
processbehörighet, behandling av personuppgifter med mera.

Utbildnings nä mnde n består av 11 ledamöter och 11 ersättare.

2 § Ansvar Uppgifter
Utbildnings nä mnde n svarar för förskoleverksa m het, skolbarnsomso r g,
fritids gå rdar och det offentli ga skolväsendet i kommune n enligt skollagen.

Utanför utbildni ngs nä mnd e ns verksamhet och uppgifter faller sådant som
åligger gymnas ie- och arbetslivs nä mnde n enligt denna nämnds reglemente.

Samverkan och samordning i övergripande frågor
Nämnden ska samverka med andra nämnder och myndighe ter inom och utom
kommune n i syfte att uppnå effektiva och ändamålsenl iga verksamhete r för
kommune n som helhet.

Av kommunst yr e lse ns reglemente framgår att kommunst yre lse n ansvarar för
beslut om samordning mella n nämnder och beslutar om gränsdragni nge n
mella n nämndernas kompetens.

3 § Personalpolitiken
Utbildnings nä mnde n ska ha hand om frågor som rör förhålla ndet mella n
nämnden som arbetsgivar e och dess arbetstagare; dock ej frågor som ska
handhas av kommunst yr e lse n enligt kommunst yre lse ns reglemente.

Kommunst yr e lse n är anställnings m ynd ighe t och har ansvar för
personalpolit ike n samt för anställning och entlediga nde av all personal i
kommune n. I personalpolit iska frågor gäller vad som anges i
Kommunst yr e lse ns reglemente.
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4 § Övrig vVerksamhet
Utbildnings nä mnde n ska

1. ansvara för informa t io n till allmänhete n om sin verksamhet,

2. verka för att fortlöpande reformera och förenkla reglerna för sin
verksamhet,

3. fördela medel ur Upplands-Bro skolstifte lse och andra stiftelse r enligt
särskilda reglemente n,

4. ansvara för kommune ns kostverksamhet inom nämndens
verksamhetso mråde,

5. ansvara för utveckling av utbild nings nä m nde ns del av kommune ns
miljöarbe te samt folkhälsoarbe te,

6. ta erforderliga beredskapshänsyn i planering och utveckling av sin
verksamhet samt

7. främja den digita la utvecklinge n och verksamhete ns
innovat io ns för må ga.

Nämnden ska särskilt se till att verksamhete n följer den miljöp la n de
övergripande styrdokume nt som kommunful lmäkt i ge antagit, i syfte att ge
kommuninvå nar na en god livs miljö nu och i framtide n.

Nämnden ska ta erforderliga beredskapshänsyn i planering och utveckling av
sin verksamhet.

5 § Delegering från
kommunfullmäktige

Nämnden ska besluta i följande grupper av ärenden:

1. Överenskomme lse om betalning av fordran,

2. träffa och häva avtal inom nämndens verksamhetso mråde n,

3. bidrag samt styrdokume nt, så som regler och riktlinje r, för enskilda
huvudmä n inom förskole-och skolbarnsomso r gs verk sa mhe t samt

4. förändring i kommune ns styrdokume nt så som regler för barnomsorg
samt

5. upphandlingar enlig lagen om offentli g upphandling inom nämndens
verksamhetso mråde.
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Revidering av reglemente för gymnasie- och 
arbetslivsnämnden 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

Reviderat reglemente för gymnasie- och arbetslivsnämnden antas. 

Sammanfattning 

Inför mandatperioden 2023-2026 har reglementena för samtliga nämnder i 

Upplands-Bro kommun setts över, bland annat i syfte att säkerställa att 

reglementena är enhetliga i fråga om utformning och innehåll. Översynen har 

visat att lagändringar eller ändringar av nämndernas uppdrag föranleder 

specifika ändringar i vissa av nämndernas reglementen.  

Kommunledningskontoret föreslår att vissa gemensamma ändringar ska göras i 

samtliga nämnders reglementen, för att förtydliga ansvarsfördelningen mellan 

nämnderna och kommunstyrelsen och för att skapa större enhetlighet.  

Utbildningskontoret och socialkontoret har deltagit i arbetet med revideringen 

av reglementet. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 december 2022 

 Reglemente med ändringsmarkeringar 

Ärendet 

Inför mandatperioden 2023-2026 har reglementena för samtliga nämnder i 

Upplands-Bro kommun setts över, bland annat i syfte att säkerställa att 

reglementena är enhetliga i fråga om utformning och innehåll. Översynen har 

visat att lagändringar eller ändringar av nämndernas uppdrag föranleder 

specifika ändringar i vissa av nämndernas reglementen.  

Kommunledningskontoret föreslår att vissa gemensamma ändringar ska göras i 

samtliga nämnders reglementen, för att förtydliga ansvarsfördelningen mellan 

nämnderna och kommunstyrelsen och för att skapa större enhetlighet.  
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Gemensamma revideringar för alla nämnders reglemente 

Rubrikerna för två av de paragrafer som förekommer i samtliga nämnders 

reglementen föreslås ändras för att bättre stämma överens med innehållet i 

paragraferna. 2 § som idag har rubriken ”Uppgifter” får enligt förslaget 

rubriken ”Ansvar” och § 4 som idag har rubriken ”Övrig verksamhet” får 

rubriken ”Verksamhet”. 

Ett tillägg under inledande bestämmelser ska göras för att förtydliga vad som 

regleras i reglementet med gemensamma bestämmelser för styrelse och 

nämnder, till exempel arbetsformer, processbehörighet och behandling av 

personuppgifter. 

Ett tillägg ska göras i samtliga reglementen utom kommunstyrelsens, om 

samverkan och samordning i övergripande frågor. Syftet är att tydliggöra att 

nämnderna ska samverka med varandra och att kommunstyrelsen ansvarar för 

beslut om samordning och gränsdragning mellan nämndernas kompetenser. 

Innehållet i de paragrafer som handlar om personalpolitiken ska i samtliga 

reglementen utom kommunstyrelsens ändras så att det framgår att 

kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för all personal i kommunen. 

I vissa av nämndernas reglementen finns hänvisningar till att nämnden ska 

följa vissa angivna styrdokument, till exempel kommunens miljöplan. För att 

undvika hänvisningar i reglementena till styrdokument som kan ändras eller 

upphävas under mandatperioden föreslås i stället ett tillägg i samtliga 

reglementen med följande lydelse: 

”Nämnden ska särskilt se till att verksamheten följer de övergripande 

styrdokument som kommunfullmäktige antagit, i syfte att ge 

kommuninvånarna en god livsmiljö nu och i framtiden.” 

Därutöver föreslår kommunledningskontoret att två punkter läggs till i den 

paragraf som handlar om övrig verksamhet i samtliga reglementen, för att 

förtydliga nämndernas ansvar för att ta erforderliga beredskapshänsyn i 

planering och utveckling av sin verksamhet samt för att främja digital 

utveckling och innovationsförmåga.  

Slutligen föreslås att det i samtliga reglementen ska finnas en punkt om att 

nämnden beslutar om upphandlingar enlig lagen om offentlig upphandling och 

i förekommande fall övrig relevant lagstiftning, inom nämndens 

verksamhetsområde. Motsvarande punkt finns för närvarande enbart i vissa av 

nämndernas reglementen, i paragrafen om delegering från kommunfullmäktige. 

Specifika revideringar för gymnasie- och arbetslivsnämndens 
reglemente 

Av kommunplan för 2023 avsnitt 8.5.4 framgår att gymnasie- och 

vuxenbildningsnämnden har bytt namn till gymnasie- och arbetslivsnämnden 

(GAN). Reglementet revideras så att namnet på nämnden blir korrekt. 
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I samband med namnbytet har ytterligare uppgifter tillförts GAN vilket förs in i 

2 § på följande sätt: 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden har det övergripande ansvaret för 

arbetsmarknadsfrågor och ansvarar vidare inom detta område för: 

- Jobbcenter  

- Samordningsförbund  

- Feriejobben 

- Kommunalt aktivitetsansvar 

- Samhällsorienteringen vad gäller etableringsinsatser 

I reglementet införs avsnitt ”4 § Verksamhet” med punkter som till viss del 

redan idag återfinns i andra nämnders reglementen och till viss del punkter som 

föreslås införas i övriga nämnders reglementen i samband med att alla 

reglementen nu ses över och revideras. Vad gäller gymnasie- och 

arbetslivsnämnden har detta avsnitt inte funnits alls i nämndens reglemente.  

I reglementet införs även avsnitt ”5 § Delegering från fullmäktige” med 

punkter som till viss del redan idag återfinns i andra nämnders reglementen och 

till viss del punkter som föreslås införas i övriga nämnders reglementen i 

samband med att alla reglementen nu ses över och revideras. Vad gäller 

gymnasie- och arbetslivsnämnden har detta avsnitt inte funnits alls i nämndens 

reglemente. 

Barnperspektiv 

Tydliga och uppdaterade reglementen för kommunens nämnder är en 

förutsättning för att kommunen ska kunna försäkra goda demokratiska 

processer. Ett demokratiskt samhälle skapar bra förutsättningar och goda 

levnadsvillkor för barn och unga. 

Kommunledningskontoret 

 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Administrativ chef 

Bilagor 

1. Reglemente med ändringsmarkeringar 

Beslut sänds till 

 Gymnasie- och arbetslivsnämnden (för anmälan) 

 Juridikenheten för publicering i kommunens författningssamling 
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Reglemente för gymnasie- 
och arbetslivsnämnden 

Beslutad av kommunfullmäktige 
den XX 
 

 

Förstasidan kommer följa strukturen för övriga förstasidor på styrdokument 
som ingår i författningssamlingen med löpnr mm. 
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Reglemente för gymnasie- och arbetslivsnämnden

Sid 2 av 5

In n eh ål lsförteckn in g

1 § Inl edande bestämmelser ...........................................................................3

2 § Uppgift er Ansvar ........................................................................................3
Samverkan och samordning i övergr ipande frågor .................................4

3 § Personalpolitiken........................................................................................4

4 § Verksamhet ................................................................................................4

5 § Delegering från f ullmäktig e ........................................................................5
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Reglemente för gymnasie- och arbetslivsnämnden

Sid 3 av 5

1 § Inledande
bestämmelser

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommuna lla ge n och i regleme nte med
gemensamma bestämmelser för styrelse och nämnder gäller bestämme lser na i
detta regleme nte.

I regleme nte t med gemensa mma bestämme lser för styrelse och nämnder
regleras sådant som är gemensamt för alla nämnder, så som arbetsformer,
processbehörighet, behandling av personuppgifter med mera.

Gymnas ie- och vuxenutb ild nings nä mnde n Gymnas ie- och arbetslivs nä mnd e n
består av 11 ledamöter och 11 ersättare.

2 § Uppgifter Ansvar
Gymnas ie- och vuxenutb ild nings nä mnde n Gymnas ie- och arbetslivs nä mnd e n
ansvarar för gymnas iesko la, gymnas ie särsko la, vuxenutb i ld ni ng, svenska för
invandrare och särskild utbild ning för vuxna. Detta innebär att gymnas ie- och
vuxenutb ild ni ngs nä m nde n gymnas ie- och arbetslivs nä m nde n ansvarar för
fullgö ra nde, uppföljning och utvärdering av vad som åligge r kommune n som
huvudma n enligt skollagen och andra författni ngar, inom följande områden:

1. Gymnas iesko la,

2. gymnas ie särsko la,

3. kommuna l vuxenutb ild ning,

4. särskild utbildni ng för vuxna samt

5. utbildni ng i svenska för invandrare.

Gymnas ie- och vuxenutb ild nings nä mnde n Gymnas ie- och arbetslivs nä mnd e n
ansvarar för fullgör a nde, uppföljning och utvärdering av vad som åligge r
kommune n enligt 29 kap. 9 § skollagen avseende ungdomar under 20 år som
fullgjort skolplik te n och som inte genomfö r eller har fullfö ljt utbild ning på
natione lla program i gymnas ieskola eller gymnas iesär sko la eller motsvarande
utbildni ng.

Gymnas ie- och vuxenutb ild nings nä mnde n Gymnas ie- och arbetslivs nä mnd e n
är vårdgiva re för elevhälsa n inom sitt verksamhetso mråd e.

Gymnas ie- och arbetslivs nä mnde n har det övergripa nde ansvaret för
arbetsmarknads frå go r och ansvarar vidare inom detta område för:
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Reglemente för gymnasie- och arbetslivsnämnden

Sid 4 av 5

Jobbcenter

Samordnings förb und

Feriejobben

Kommuna lt aktivite tsa ns var

Samhällsor ie nter i nge n vad gäller etablerings insatse r

Samverkan och samordning i övergripande frågor
Nämnden ska samverka med andra nämnder och myndighe ter inom och utom
kommune n i syfte att uppnå effektiva och ändamålsenl iga verksamhete r för
kommune n som helhet.

Av kommunst yr e lse ns reglemente framgår att kommunst yre lse n ansvarar för
beslut om samordning mella n nämnder och beslutar om gränsdragni nge n
mella n nämndernas kompetens.

3 § Personalpolitiken
Gymnas ie- och vuxenutb ild nings nä mnde n ska ha hand om frågor som rör
förhålla ndet mella n nämnden som arbetsgivare och dess arbetstagare; dock ej
frågor som ska handhas av kommunst yre ls e n enligt kommuns t yre lse ns
regleme nte.

Kommunst yr e lse n är anställnings m ynd ighe t och har ansvar för
personalpolit ike n samt för anställning och entlediga nde av all personal i
kommune n. I personalpolit iska frågor gäller vad som anges i
kommuns t yre lse ns regleme nte.

4 § Verksamhet

Gymnas ie- och arbetslivs nä mnde n ska

1. ansvara för informa t io n till allmänhete n om sin verksamhet,

2. verka för att fortlöpande reformera och förenkla reglerna för sin
verksamhet,

3. ta erforderliga beredskapshänsyn i planering och utveckling av sin
verksamhet samt

4. främja den digita la utvecklinge n och verksamhete ns
innovat io ns för må ga.
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Reglemente för gymnasie- och arbetslivsnämnden

Sid 5 av 5

Nämnden ska särskilt se till att verksamhete n följer de övergripande
styrdokume nt som kommunfull mäk t ige antagit, i syfte att ge
kommuninvå nar na en god livs miljö nu och i framtide n.

5 § Delegering från
fullmäktige

Gymnas ie- och arbetslivs nä mnde n ska besluta i följande grupper av ärenden:

1. överenskomme ls e om betalning av fordran,

2. träffa och häva avtal inom nämndens verksamhetso mråde n,

3. upphandlingar enlig lagen om offentli g upphandling inom nämndens
verksamhetso mråde.
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 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Julia Parkin 

Kommunjurist 

Juridikenheten 

   

Julia.Parkin@upplands-bro.se 

2022-12-12 KS 22/0710  

Kommunstyrelsen 

 
 

 

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 
 
 

 U
B

K
1

0
0

5
, 

v2
.0

, 2
0

1
4-

1
1

-0
3

   
  

Revidering av reglemente för valnämnden 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Reviderat reglemente för valnämnden antas. 

Sammanfattning 

Inför mandatperioden 2023-2026 har reglementena för samtliga nämnder i 

Upplands-Bro kommun setts över, bland annat i syfte att säkerställa att 

reglementena är enhetliga i fråga om utformning och innehåll. Översynen har 

visat att lagändringar eller ändringar av nämndernas uppdrag föranleder 

specifika ändringar i vissa av nämndernas reglementen.  

Kommunledningskontoret föreslår att vissa gemensamma ändringar ska göras i 

samtliga nämnders reglementen, för att förtydliga ansvarsfördelningen mellan 

nämnderna och kommunstyrelsen och för att skapa större enhetlighet.  

Berörda tjänstepersoner har deltagit i arbetet med revideringen. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 december 2022. 

 Förslag på reviderat reglemente. 

Ärendet 

Inför mandatperioden 2023-2026 har reglementena för samtliga nämnder i 

Upplands-Bro kommun setts över, bland annat i syfte att säkerställa att 

reglementena är enhetliga i fråga om utformning och innehåll. Översynen har 

visat att lagändringar eller ändringar av nämndernas uppdrag föranleder 

specifika ändringar i vissa av nämndernas reglementen.  

Kommunledningskontoret föreslår att vissa gemensamma ändringar ska göras i 

samtliga nämnders reglementen, för att förtydliga ansvarsfördelningen mellan 

nämnderna och kommunstyrelsen och för att skapa större enhetlighet.  

Gemensamma ändringar för alla nämnders reglementen 

Rubrikerna för två av de paragrafer som förekommer i samtliga nämnders 

reglementen föreslås ändras för att bättre stämma överens med innehållet i 



17 Revidering av reglemente för valnämnden - KS 22/0710-1 Revidering av reglemente för valnämnden : Revidering av reglemente för valnämnden

 

 
Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2022-12-12 KS 22/0710 

 
 

paragraferna. 2 § som idag har rubriken ”Uppgifter” får enligt förslaget 

rubriken ”Ansvar” och § 4 som idag har rubriken ”Övrig verksamhet” får 

rubriken ”Verksamhet”.  

Ett tillägg under inledande bestämmelser ska göras för att förtydliga vad som 

regleras i reglementet med gemensamma bestämmelser för styrelse och 

nämnder, till exempel arbetsformer, processbehörighet och behandling av 

personuppgifter. 

Ett tillägg ska göras i samtliga reglementen utom kommunstyrelsens, om 

samverkan och samordning i övergripande frågor. Syftet är att tydliggöra att 

nämnderna ska samverka med varandra och att kommunstyrelsen ansvarar för 

beslut om samordning och gränsdragning mellan nämndernas kompetenser. 

Innehållet i de paragrafer som handlar om personalpolitiken ska i samtliga 

reglementen utom kommunstyrelsens ändras så att det framgår att 

kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för all personal i kommunen. 

I vissa av nämndernas reglementen finns hänvisningar till att nämnden ska 

följa vissa angivna styrdokument, till exempel kommunens miljöplan. För att 

undvika hänvisningar i reglementena till styrdokument som kan ändras eller 

upphävas under mandatperioden föreslås i stället ett tillägg i samtliga 

reglementen med följande lydelse: 

”Nämnden ska särskilt se till att verksamheten följer de övergripande 

styrdokument som kommunfullmäktige antagit, i syfte att ge 

kommuninvånarna en god livsmiljö nu och i framtiden.” 

Därutöver föreslår kommunledningskontoret att två punkter läggs till i den 

paragraf som handlar om övrig verksamhet i samtliga reglementen, för att 

förtydliga nämndernas ansvar för att ta erforderliga beredskapshänsyn i 

planering och utveckling av sin verksamhet samt för att främja digital 

utveckling och innovationsförmåga.  

Slutligen föreslås att det i samtliga reglementen ska finnas en punkt om att 

nämnden beslutar om upphandlingar enlig lagen om offentlig upphandling och 

i förekommande fall övrig relevant lagstiftning, inom nämndens 

verksamhetsområde. Motsvarande punkt finns för närvarande enbart i vissa av 

nämndernas reglementen, i paragrafen om delegering från kommunfullmäktige.  

Specifika revideringar för valnämndens reglemente 

Ett förtydligande avseende Valnämndens uppdrag att genomföra valet till 

riksdag, kommun- och regionfullmäktige, samt val till Europaparlamentet har 

lagts till som ett tillägg till nuvarande lydelse om att Valnämnden ska fullgöra 

uppgifter enligt vallagen och annan lagstiftning. Tillägg har också gjorts där 

genomförandet har förtydligats genom en punktlista över ansvarsområden. 

Dessa punkter motsvarar vad som framkommer i lagstiftningen om vad som 

ankommer på kommunen och syftar till att förtydliga detta i nämndens 

reglemente. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2022-12-12 KS 22/0710 

 
 

Alla förändringar är markerade med gult i det bifogade förslaget. Vid beslut 

om antagande av reviderat reglemente tas alla gulmarkeringar bort inför 

publicering. 

Barnperspektiv 

Tydliga och uppdaterade reglementen för kommunens nämnder är en 

förutsättning för att kommunen ska kunna försäkra goda demokratiska 

processer. Ett demokratiskt samhälle skapar bra förutsättningar och goda 

levnadsvillkor för barn och unga.  

 

Kommunledningskontoret  

 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Administrativ chef 

Bilagor 

1. Förslag på reviderat reglemente. 

Beslut sänds till 

 Valnämnden för anmälan. 

 Juridikenheten för publicering i författningssamlingen. 

 



17 Revidering av reglemente för valnämnden - KS 22/0710-1 Revidering av reglemente för valnämnden : Förslag på reviderat reglemente för valnämnden

 

 

 

 

 

Reglemente för 
valnämnden 
Beslutad av kommunfullmäktige 
den XX 
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Reglemente för valnämnden

Sid 2 av 5

In n eh ål lsförteckn in g

1 § Inl edande bestämmelser ...........................................................................3

2 § Uppgift er Ansvar ........................................................................................3
Samverkan och samordning i övergr ipande frågor .................................4

3 § Personalpolitiken........................................................................................4

4 § Övrig verksamhet.......................................................................................4

5 § Delegering från kommunfullmäktige ..........................................................5
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Reglemente för valnämnden

Sid 3 av 5

1 § Inledande
bestämmelser

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommuna lla ge n och i regleme nte med
gemensamma bestämmelser för styrelse och nämnder gäller bestämme lser na i
detta regleme nte

I regleme nte t med gemensa mma bestämme lser för styrelse och nämnder
regleras sådant som är gemensamt för alla nämnder, så som arbetsformer,
processbehörighet, behandling av personuppgifter med mera.

Valnämnde n består av 8 ledamöter och 8 ersättare.

2 § Uppgifter Ansvar
Valnämnde ns uppdrag är att genomföra val till riksdag, kommun- och
regionful lmäkt i ge, samt val till Europaparla me ntet. Valnämnde n fullgör de
uppgifte r som enligt vallage n och annan lagstift ning ankommer på kommune ns
valnämnd. Nämnden svarar i övrigt för de uppdrag som kommunful lmäkt i ge
överlämnar till nämnden. Valnämnde ns ansvar att genomför a valet inbegriper
bland annat följande :

1. Föreslå kommunful lmäkt i ge indelning i valdistr ik t och valkretsar

2. Organisera och utrusta vallokaler

3. Utse och utbilda röstmottagare

4. Genomföra förtidsröst ning på röstmottagnings stä l le n samt på vissa
instit ut io ner, tex äldreboenden

5. Utföra preliminär rösträkning
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Reglemente för valnämnden

Sid 4 av 5

6. Utföra övriga uppgifter som hör samman med det praktiska
genomföra nde t av val eller folkomröst ni ngar

7. Samråda med valmynd ighe te n och länsstyre ls e n

Samverkan och samordning i övergripande frågor
Nämnden ska samverka med andra nämnder och myndighe ter inom och utom
kommune n i syfte att uppnå effektiva och ändamålsenl iga verksamhete r för
kommune n som helhet.

Av kommunst yr e lse ns reglemente framgår att kommunst yre lse n ansvarar för
beslut om samordning mella n nämnder och beslutar om gränsdragni nge n
mella n nämndernas kompetens.

3 § Personalpolitiken
Kommunst yr e lse n är anställnings m ynd ighe t och har ansvar för
personalpolit ike n samt för anställning och entlediga nde av all personal i
kommune n. I personalpolit iska frågor gäller vad som anges i
kommuns t yre lse ns regleme nte.

4 § Övrig verksamhet
Valnämnde n ska även:

1. ansvara för informa t io n till allmänhete n om sin verksamhet samt

2. verka för att fortlöpande reformera och förenkla reglerna för sin
verksamhet.

3. ta erforderliga beredskapshänsyn i planering och utveckling av sin
verksamhet.
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Reglemente för valnämnden

Sid 5 av 5

4. främja den digita la utvecklinge n och verksamhete ns innovat io ns-
förmåga

Nämnden ska särskilt se till att verksamhete n följer de övergripande
styrdokume nt som kommunfull mäk t ige antagit, i syfte att ge
kommuninvå nar na en god livs miljö nu och i framtide n.

5 § Delegering från
kommunfullmäktige

Nämnden ska utöver vad som hittil ls upptagits i detta regleme nt e besluta i
följande grupper av ärenden

1. upphandlingar enlig lagen om offentli g upphandling inom nämndens
verksamhetso mråde.

1. Avge yttranden inom sitt verksamhetso mr åde
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Revidering av bygg- och miljönämndens 
reglemente 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Reviderat reglemente för bygg- och miljönämnden antas. 

Sammanfattning 
Inför mandatperioden 2023-2026 har reglementena för samtliga nämnder i 

Upplands-Bro kommun setts över, bland annat i syfte att säkerställa att 
reglementena är enhetliga i fråga om utformning och innehåll. Översynen har 

visat att lagändringar eller ändringar av nämndernas uppdrag föranleder 
specifika ändringar i vissa av nämndernas reglementen.   
 

Kommunledningskontoret föreslår att vissa gemensamma ändringar ska göras i 

samtliga nämnders reglementen, för att förtydliga ansvarsfördelningen mellan 
nämnderna och kommunstyrelsen och för att skapa större enhetlighet.  

  
Samhällsbyggnadskontoret har deltagit i arbetet med revideringen av 
reglemente.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 december 2022 

 Reglemente med ändringsmarkeringar 

Ärendet 
Inför mandatperioden 2023-2026 har reglementena för samtliga nämnder i 
Upplands-Bro kommun setts över, bland annat i syfte att säkerställa att 

reglementena är enhetliga i fråga om utformning och innehåll. Översynen har 
visat att lagändringar eller ändringar av nämndernas uppdrag föranleder 

specifika ändringar i vissa av nämndernas reglementen.   
 

Kommunledningskontoret föreslår att vissa gemensamma ändringar ska göras i 
samtliga nämnders reglementen, för att förtydliga ansvarsfördelningen mellan 

nämnderna och kommunstyrelsen och för att skapa större enhetlighet.   
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2022-12-08 KS 22/0711 

 
 

  

Gemensamma revideringar för alla nämnders reglemente 

 

Rubrikerna för två av de paragrafer som förekommer i samtliga nämnders 

reglementen föreslås ändras för att bättre stämma överens med innehållet i 

paragraferna. 2 § som idag har rubriken ”Uppgifter” får enligt förslaget 

rubriken ”Ansvar” och § 4 som idag har rubriken ”Övrig verksamhet” får 

rubriken ”Verksamhet”.  

Ett tillägg under inledande bestämmelser ska göras för att förtydliga vad som 
regleras i reglementet med gemensamma bestämmelser för styrelse och 
nämnder, till exempel arbetsformer, processbehörighet och behandling av 

personuppgifter.  
 

Ett tillägg ska göras i samtliga reglementen utom kommunstyrelsens, om 
samverkan och samordning i övergripande frågor. Syftet är att tydliggöra att 

nämnderna ska samverka med varandra och att kommunstyrelsen ansvarar för 
beslut om samordning och gränsdragning mellan nämndernas kompetenser.  

 
Innehållet i de paragrafer som handlar om personalpolitiken ska i samtliga 
reglementen utom kommunstyrelsens ändras så att det framgår att 

kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för all personal i kommunen.  

 

I vissa av nämndernas reglementen finns hänvisningar till att nämnden ska 
följa vissa angivna styrdokument, till exempel kommunens miljöplan. För att 
undvika hänvisningar i reglementena till styrdokument som kan ändras eller 

upphävas under mandatperioden föreslås i stället ett tillägg i samtliga 
reglementen med följande lydelse:  
 

”Nämnden ska särskilt se till att verksamheten följer de övergripande 
styrdokument som kommunfullmäktige antagit, i syfte att ge 
kommuninvånarna en god livsmiljö nu och i framtiden.”  
 

Därutöver föreslår kommunledningskontoret att två punkter läggs till i den 
paragraf som handlar om övrig verksamhet i samtliga reglementen, för att 

förtydliga nämndernas ansvar för att ta erforderliga beredskapshänsyn i 
planering och utveckling av sin verksamhet samt för att främja digital 
utveckling och innovationsförmåga.   
 

Slutligen föreslås att det i samtliga reglementen ska finnas en punkt om att 
nämnden beslutar om upphandlingar enlig lagen om offentlig upphandling och 

i förekommande fall övrig relevant lagstiftning, inom nämndens 
verksamhetsområde. Motsvarande punkt finns för närvarande enbart i vissa av 
nämndernas reglementen, i paragrafen om delegering från 

kommunfullmäktige.   

Specifika revideringar för bygg- och miljönämndens reglemente  
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2022-12-08 KS 22/0711 

 
 

Inga specifika ändringar har gjorts i Bygg- och miljönämndens reglemente. 

 

Barnperspektiv 

Tydliga och uppdaterade reglementen för kommunens nämnder är en 

förutsättning för att kommunen ska kunna försäkra goda demokratiska 

processer. Ett demokratiskt samhälle skapar bra förutsättningar och goda 

levnadsvillkor för barn och unga.   

Kommunledningskontoret 

 

Ida Texell 

 

Kommundirektör Sara Lauri 

 Administrativ chef 

 

Bilagor 

1. Reglemente med ändringsmarkeringar  

Beslut sänds till 

 Bygg- och miljönämnden (för anmälan) 

 Juridikenheten (för publicering i kommunens författningssamling) 
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Reglemente för 
bygg- och 
miljönämnden 
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Reglemente för bygg- och miljönämnden

Sid 2 av 5

In n eh ål lsförteckn in g

1 § Inl edande bestämmelser ...........................................................................3

2 § Ansvar Uppgifter ........................................................................................3

3 § Personalpolitiken........................................................................................4

4 § Övrig Verksamhet ......................................................................................4

5 § Delegering från kommunfullmäktige ..........................................................5
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Reglemente för bygg- och miljönämnden

Sid 3 av 5

1 § Inledande
bestämmelser

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommuna lla ge n och i regleme nte med
gemensamma bestämmelser för styrelse och nämnder gäller bestämme lser na i
detta regleme nte.

I regleme nte t med gemensa mma bestämme lser för styrelse och nämnder
regleras sådant som är gemensamt för alla nämnder, så som arbetsformer,
processbehörighet, behandling av personuppgifter med mera.

Bygg- och miljö nä mnde n består av elva ledamöter och elva ersättare.

2 § Ansvar Uppgifter
Nämnden fullgö r kommune ns myndighe ts upp gifter inom miljö- och
hälsoskyddso mråde t enligt miljöba lke n, strålskyddsla ge n, livs mede ls la ge n
samt övrig specialla gs t ift ning till skydd för människo rs hälsa och miljö samt
förordningar och föreskrifter meddelade med stöd av dessa. Nämnden svarar
vidare för myndighets upp gi fter inom plan- och byggnadsvä se ndet med
undantag av uppgifter enligt kapitel 3-7 plan- och bygglage n om översiktspla n,
detaljplan och områdesbestämme lser samt plangeno mfö ra nde och regionpla ne-
ring.

Nämnden svarar även för kommune ns uppgifter enligt alkohollag, tobakslag
samt lag om detaljhande l med nikotinläke mede l.

Samverkan och samordning i övergripande frågor
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Reglemente för bygg- och miljönämnden

Sid 4 av 5

Nämnden ska samverka med andra nämnder och myndighe ter inom och utom
kommune n i syfte att uppnå effektiva och ändamålsenl iga verksamhete r för
kommune n som helhet.

Kommunst yr e lse n ansvarar för beslut om samordning mellan nämnder och
beslutar om gränsdragni nge n mellan nämnderna s kompetens.

3 § Personalpolitiken
Bygg- och miljö nä mnde n ska ha hand om frågor som rör förhålla ndet mella n
nämnden som arbetsgivar e och dess arbetstagare; dock ej frågor som ska
handhas av kommunst yr e lse n enligt kommunst yre lse ns reglemente.

Kommunst yr e lse n är anställnings m ynd ighe t och har ansvar för
personalpolit ike n samt för anställning och entlediga nde av all personal i
kommune n. I personalpolit iska frågor gäller vad som anges i
Kommunst yr e lse ns reglemente.

4 § Övrig Verksamhet
Bygg- och miljö nä mnde n ska svara för

1. lokal tills yn som länsstyre lse n delegerat till kommune n,

2. prövning av undantag från lokal renhållningsord ning,

3. ansvara för informa t io n till allmänhete n om sin verksamhet,

4. verka för regelrefor mer i ng och regelföre nk ling inom sitt
verksamhetso mråde samt

5. ansvara för förvaltni ngsäre nd en som avser bygg- och miljö nä m nde ns
verksamhet.
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Reglemente för bygg- och miljönämnden

Sid 5 av 5

6. ta erforderliga beredskapshänsyn i planering och utveckling av sin
verksamhet, samt

7. främja den digita la utvecklinge n och verksamhete ns innovat io ns-
förmåga

Nämnden ska särskilt se till att verksamhete n följer den miljöp la n som
kommunful lmäkt i ge antagit, i syfte att ge kommuninvå nar na en god livs miljö
nu och i framtide n

Nämnden ska särskilt se till att verksamhete n följer de övergripande
styrdokume nt som kommunfull mäk t ige antagit, i syfte att ge
kommuninvå nar na en god livs miljö nu och i framtide n.

Nämnden ska ta erforderliga beredskapshänsyn i planering och utveckling av
sin verksamhet.

5 § Delegering från
kommunfullmäktige

Nämnden ska besluta i följande grupper av ärenden:

1. överenskomme ls e om betalning av fordran,

2. prövning av dispens i strandskyddsäre nde n enligt gällande lagstift ning
samt

3. träffa och häva avtal inom nämndens verksamhetso mråde n.

4. upphandlingar enlig lagen om offentli g upphandling inom nämndens
verksamhetso mråde.
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Mikael Berg 

   

Juridikenheten 

   

Mikael.Berg@upplands-bro.se 

2022-12-08 KS 22/0712  

Kommunstyrelsen 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
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Revidering av reglemente tekniska nämnden 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Reviderat reglemente för tekniska nämnden antas. 

Sammanfattning 
Inför mandatperioden 2023-2026 har reglementena för samtliga nämnder i 
Upplands-Bro kommun setts över, bland annat i syfte att säkerställa att 

reglementena är enhetliga i fråga om utformning och innehåll. Översynen har 
visat att lagändringar eller ändringar av nämndernas uppdrag föranleder 
specifika ändringar i vissa av nämndernas reglementen.   
 

Kommunledningskontoret föreslår att vissa gemensamma ändringar ska göras i 
samtliga nämnders reglementen, för att förtydliga ansvarsfördelningen mellan 

nämnderna och kommunstyrelsen och för att skapa större enhetlighet.   
 

Samhällsbyggnadskontoret har deltagit i arbetet med revideringen av 
reglemente.  
 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 december 2022 

 Reglemente med ändringsmarkeringar 

Ärendet 
Inför mandatperioden 2023-2026 har reglementena för samtliga nämnder i 
Upplands-Bro kommun setts över, bland annat i syfte att säkerställa att 

reglementena är enhetliga i fråga om utformning och innehåll. Översynen har 
visat att lagändringar eller ändringar av nämndernas uppdrag föranleder 

specifika ändringar i vissa av nämndernas reglementen.   
 

Kommunledningskontoret föreslår att vissa gemensamma ändringar ska göras i 
samtliga nämnders reglementen, för att förtydliga ansvarsfördelningen mellan 

nämnderna och kommunstyrelsen och för att skapa större enhetlighet.   
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2022-12-08 KS 22/0712 

 
 

Gemensamma revideringar för alla nämnders reglemente 

 

Rubrikerna för två av de paragrafer som förekommer i samtliga nämnders 

reglementen föreslås ändras för att bättre stämma överens med innehållet i 

paragraferna. 2 § som idag har rubriken ”Uppgifter” får enligt förslaget 

rubriken ”Ansvar” och § 4 som idag har rubriken ”Övrig verksamhet” får 

rubriken ”Verksamhet”.  

Ett tillägg under inledande bestämmelser ska göras för att förtydliga vad som 
regleras i reglementet med gemensamma bestämmelser för styrelse och 
nämnder, till exempel arbetsformer, processbehörighet och behandling av 

personuppgifter.  
 

Ett tillägg ska göras i samtliga reglementen utom kommunstyrelsens, om 

samverkan och samordning i övergripande frågor. Syftet är att tydliggöra att 
nämnderna ska samverka med varandra och att kommunstyrelsen ansvarar för 
beslut om samordning och gränsdragning mellan nämndernas kompetenser.  

 
Innehållet i de paragrafer som handlar om personalpolitiken ska i samtliga 

reglementen utom kommunstyrelsens ändras så att det framgår att 
kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för all personal i kommunen.  

 

I vissa av nämndernas reglementen finns hänvisningar till att nämnden ska 
följa vissa angivna styrdokument, till exempel kommunens miljöplan. För att 

undvika hänvisningar i reglementena till styrdokument som kan ändras eller 
upphävas under mandatperioden föreslås i stället ett tillägg i samtliga 
reglementen med följande lydelse:  
 

”Nämnden ska särskilt se till att verksamheten följer de övergripande 
styrdokument som kommunfullmäktige antagit, i syfte att ge 

kommuninvånarna en god livsmiljö nu och i framtiden.”  
 

Därutöver föreslår kommunledningskontoret att två punkter läggs till i den 
paragraf som handlar om övrig verksamhet i samtliga reglementen, för att 

förtydliga nämndernas ansvar för att ta erforderliga beredskapshänsyn i 
planering och utveckling av sin verksamhet samt för att främja digital 

utveckling och innovationsförmåga.   
 

Slutligen föreslås att det i samtliga reglementen ska finnas en punkt om att 
nämnden beslutar om upphandlingar enlig lagen om offentlig upphandling och 

i förekommande fall övrig relevant lagstiftning, inom nämndens 
verksamhetsområde. Motsvarande punkt finns för närvarande enbart i vissa av 
nämndernas reglementen, i paragrafen om delegering från 

kommunfullmäktige.   

Specifika revideringar för tekniska nämndens reglemente  

 

Uppgifter kopplade till den kommunalt ägda skogsmarken har flyttats till 

kommunstyrelsen. Efter ändringarna hamnar alla frågor om arrende på 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2022-12-08 KS 22/0712 

 
 

kommunstyrelsen. Det innebär förändringar i 2 § Uppgifter där skötsel av 

kommunalägd skogsmark har strukits. Punkt 6 ”utarrendering av kommunens 

mark inklusive jakt- och fiskerätter” under 6 § Delegering från 

kommunfullmäktige har strukits för att spegla förändringen i uppgifter. 

Den nya fastighetsnämnden tar över ansvaret för lokalförsörjningen centralt för 

alla nämnder. Det innebär förändringar i 6 § Delegering från 

kommunfullmäktiga där punkt 2 ”hyra lokaler för nämndens behov, i första 

hand från Upplands-Bro Kommunfastigheter AB” har strukits. 

Barnperspektiv 

Tydliga och uppdaterade reglementen för kommunens nämnder är en 

förutsättning för att kommunen ska kunna försäkra goda demokratiska 

processer. Ett demokratiskt samhälle skapar bra förutsättningar och goda 

levnadsvillkor för barn och unga.  

 

Kommunledningskontoret 

 

Ida Texell 

 

Kommundirektör Sara Lauri 

 Administrativ chef 

 

 

Bilagor 

1. Reglemente med ändringsmarkeringar  

 

Beslut sänds till 

 Tekniska nämnden (för anmälan) 

 Juridikenheten (för publicering i kommunens författningssamling) 
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Reglemente för 
tekniska nämnden 
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Reglemente för tekniska nämnden

Sid 2 av 7

In n eh ål lsförteckn in g

1 § Inl edande bestämmelser ...........................................................................3

2 § Uppgift er Ansvar ........................................................................................3

3 § Personalpolitiken........................................................................................4

4 § Uppgift er enli gt speciallagstiftnin g .............................................................4

5 § Övrig Verksamhet ......................................................................................5

6 § Delegering från kommunfullmäktige ..........................................................6
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Reglemente för tekniska nämnden

Sid 3 av 7

1 § Inledande
bestämmelser

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommuna lla ge n och i regleme nte med
gemensamma bestämmelser för styrelse och nämnder gäller bestämme lser na i
detta regleme nte.

I regleme nte t med gemensa mma bestämme lser för styrelse och nämnder
regleras sådant som är gemensamt för alla nämnder, så som arbetsformer,
processbehörighet, behandling av personuppgifter med mera.

Tekniska nämnden består av elva ledamöter och elva ersättare.

2 § Uppgifter Ansvar
Tekniska nämnden svarar för byggande och förvalt ni ng av kommune ns
allmä nna vatten och avloppsnät, gator och vägar, trafikanlä ggni ngar och torg.
Nämnden svarar även för skötsel av grönområden, och friluftso mråde n och
kommunä gd skogsmark. Tekniska nämnden är huvud ma n för kommune ns
allmä nna vatten- och avloppsnät samt väghållare enligt 6 § väglage n

(1971:948)

Därutöver fullgör nämnden kommune ns förebygga nde uppgifter inom miljö-
och hälsoskyddsarbete t utom myndighet s utö vning.

Samverkan och samordning i övergripande frågor
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Reglemente för tekniska nämnden

Sid 4 av 7

Nämnden ska samverka med andra nämnder och myndighe ter inom och utom
kommune n i syfte att uppnå effektiva och ändamålsenl iga verksamhete r för
kommune n som helhet.

Kommunst yr e lse n ansvarar för beslut om samordning mellan nämnder och
beslutar om gränsdragni nge n mellan nämnderna s kompetens.

3 § Personalpolitiken
Tekniska nämnden ska ha hand om frågor som rör förhålla ndet mella n
nämnden som arbetsgivar e och dess arbetstagare, dock ej frågor som ska
handhas av kommunst yr e lse n enligt kommunst yre lse ns reglemente.

Kommunst yr e lse n är anställnings m ynd ighe t och har ansvar för
personalpolit ike n samt för anställning och entlediga nde av all personal i
kommune n. I personalpolit iska frågor gäller vad som anges i
Kommunst yr e lse ns reglemente.

4 § Uppgifter enligt
speciallagstiftning

Tekniska nämnden ska svara för följande uppgifter enligt övrig
specialla gs t ift ning:

1. Kommune ns uppgifter inom enligt lagen om allmä nna vattentjänst er,

2. väglage n,

3. lag om bostadsanpassningsb idra g,

4. lag om kommuna l parkeringsö ver vak ning,

5. lag om flytt ning av fordon samt
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Reglemente för tekniska nämnden

Sid 5 av 7

6. förordningar na om lägenhe tsre gist er och fastighets re gister.

7. Kommune ns uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsarbetet utom
myndighet s utö vni ng,

8. beslut om lokala trafikföresk r ifter samt övriga uppgifter enligt lag om
nämnder för vissa trafikfrå gor,

9. uppgifte r som kommuna l väghållnings mynd i ghet enlig väglage n,

10. uppgifte r enligt kommune ns ansvar för renhållni ng, samt

11. gaturenhå l lning.

5 § Övrig Verksamhet
Tekniska nämnden ska

1. ansvara för kommune ns stomnät i höjd och plan,

2. ansvara för primär- och grundkartor,

3. ansvara för förvaltni ngsäre nd e n som avser nämndens verksamhet,

4. ansvara för informa t io n till allmänhete n om sin verksamhet,

5. verka för regelrefor mer i ng och regelföre nk ling inom sitt
verksamhetso mråde,

6. ansvara för utveckling av nämndens del av kommune ns miljöarbe te
samt folkhä lsoarbe te,

7. ansvara för yttre skötsel innefa tta nde nyanlä ggni ng och förvaltni ng av
kommune ns parker, lekplatser, grönytor, naturområden, skog,
friluft so mråd e n, badplatser, motionsspå r, kulturst igar, kommunä gd
skogsmark och andra allmä nna platser,
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Reglemente för tekniska nämnden

Sid 6 av 7

8. ansvara för namnsättni ng av gator, vägar, områdesnamn och dylikt.

9. ta erforderliga beredskapshänsyn i planering och utveckling av sin
verksamhet, samt

10. främja den digita la utvecklinge n och verksamhete ns innovat io ns-
förmåga

Nämnden ska särskilt se till att verksamhete n följer den miljöp la n som
kommunful lmäkt i ge antagit, i syfte att ge kommuninvå nar na en god livs miljö
nu och i framtide n

Nämnden ska särskilt se till att verksamhete n följer de övergripande
styrdokume nt som kommunfull mäk t ige antagit, i syfte att ge
kommuninvå nar na en god livs miljö nu och i framtide n.

Nämnden ska ta erforderliga beredskapshänsyn i planering och utveckling av
sin verksamhet.

6 § Delegering från
kommunfullmäktige

Nämnden ska besluta i följande grupper av ärenden:

1. överenskomme ls e om betalning av fordran,

2. hyra lokaler för nämndens behov, i första hand från Upplands-Bro
Kommunfas t ighe ter AB,

3. upplåta allmä n plats för särskilt ändamål,

4. bidrag till enskilda vägar,

5. tillä mp ni ng av VA-lagen och ABVA samt mindre förändringar i
verksamhetso mrådet s utbredning,
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Reglemente för tekniska nämnden

Sid 7 av 7

6. utarrendering av kommune ns mark inklus ive jakt- och fiskerätter,

7. träffa och häva avtal inom nämndens verksamhetso mråde n samt

8. upphandlingar enlig lagen om offentli g upphandling inom nämndens
verksamhetso mråde.
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Revidering av reglemente för kultur- och 
fritidsnämnden 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Reviderat reglemente för kultur- och fritidsnämnden antas. 

Sammanfattning 

Inför mandatperioden 2023–2026 har reglementena för samtliga nämnder i 

Upplands-Bro kommun setts över, bland annat i syfte att säkerställa att 

reglementena är enhetliga i fråga om utformning och innehåll. Översynen har 

visat att lagändringar eller ändringar av nämndernas uppdrag föranleder 

specifika ändringar i vissa av nämndernas reglementen.   

Kommunledningskontoret föreslår att vissa gemensamma ändringar ska göras i 

samtliga nämnders reglementen, för att förtydliga ansvarsfördelningen mellan 

nämnderna och kommunstyrelsen och för att skapa större enhetlighet.   

Kultur- och fritidskontoret har deltagit i arbetet med revideringen av nämndens 

reglemente. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 december 2022. 

 Förslag till nytt reglemente för kultur- och fritidsnämnden med 

ändringsmarkeringar. 

Ärendet 

Inför mandatperioden 2023–2026 har reglementena för samtliga nämnder i 

Upplands-Bro kommun setts över, bland annat i syfte att säkerställa att 

reglementena är enhetliga i fråga om utformning och innehåll. Översynen har 

visat att lagändringar eller ändringar av nämndernas uppdrag föranleder 

specifika ändringar i vissa av nämndernas reglementen. 

Gemensamma revideringar för alla nämnders reglementen 

Rubrikerna för två av de paragrafer som förekommer i samtliga nämnders 

reglementen föreslås ändras för att bättre stämma överens med innehållet i 
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paragraferna. 2 § som idag har rubriken ”Uppgifter” får enligt förslaget 

rubriken ”Ansvar” och § 4 som idag har rubriken ”Övrig verksamhet” får 

rubriken ”Verksamhet”.  

Kommunledningskontoret föreslår att vissa gemensamma ändringar ska göras i 

samtliga nämnders reglementen, för att förtydliga ansvarsfördelningen mellan 

nämnderna och kommunstyrelsen och för att skapa större enhetlighet. 

Följande ändringar föreslås i samtliga nämnders reglementen:  

Ett tillägg under inledande bestämmelser ska göras för att förtydliga vad som 

regleras i reglementet med gemensamma bestämmelser för styrelse och 

nämnder, till exempel arbetsformer, processbehörighet och behandling av 

personuppgifter.  

Ett tillägg ska göras i samtliga reglementen utom kommunstyrelsens, om 

samverkan och samordning i övergripande frågor. Syftet är att tydliggöra att 

nämnderna ska samverka med varandra och att kommunstyrelsen ansvarar för 

beslut om samordning och gränsdragning mellan nämndernas kompetenser.  

Innehållet i de paragrafer som handlar om personalpolitiken ska i samtliga 

reglementen utom kommunstyrelsens ändras så att det framgår att 

kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för all personal i kommunen.  

I vissa av nämndernas reglementen finns hänvisningar till att nämnden ska 

följa vissa angivna styrdokument, till exempel kommunens miljöplan. För att 

undvika hänvisningar i reglementena till styrdokument som kan ändras eller 

upphävas under mandatperioden föreslås i stället ett tillägg i samtliga 

reglementen med följande lydelse:  

”Nämnden ska särskilt se till att verksamheten följer de övergripande 

styrdokument som kommunfullmäktige antagit, i syfte att ge 

kommuninvånarna en god livsmiljö nu och i framtiden.”  

Därutöver föreslår kommunledningskontoret att två punkter läggs till i den 

paragraf som handlar om övrig verksamhet i samtliga reglementen, för att 

förtydliga nämndernas ansvar för att ta erforderliga beredskapshänsyn i 

planering och utveckling av sin verksamhet samt för att främja digital 

utveckling och innovationsförmåga.   

Slutligen föreslås att det i samtliga reglementen ska finnas en punkt om att 

nämnden beslutar om upphandlingar enlig lagen om offentlig upphandling och 

i förekommande fall övrig relevant lagstiftning, inom nämndens 

verksamhetsområde. Motsvarande punkt finns för närvarande enbart i vissa av 

nämndernas reglementen, i paragrafen om delegering från 

kommunfullmäktige.   

Specifika revideringar för kultur- och fritidsnämndens reglemente 

Kultur- och fritidsnämndens reglemente har liksom övriga reglementen setts 

över för att säkerställa att det följer samma struktur och utformning som övriga 
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reglementen. Därtill har en innehållsmässig genomgång genomförts. Kultur- 

och fritidsnämndens verksamhetsområde är i ständig utveckling och under 

arbetet med revideringen av reglementet har utgångspunkten varit att tydligare 

ringa in verksamhetsområden som nämnden ansvarar för men också vilka 

effekter som ska uppnås via verksamheterna.  

Ett heltäckande reglemente ger aktiv och tydlig styrning och är extra viktigt i 

en nämnd som inte i huvudsak utför verksamhet utifrån lagstadgade krav. Det 

bidrar också till förståelse för vad nämnden ska ägna sig åt samt hur nämndens 

verksamheter kan nyttjas som verktyg för att bidra till mesta möjliga 

medborgarnytta.  

I arbetet med revideringen har goda exempel från andra kommuners 

reglementen inspirerat till både mer klargörande formuleringar av verksamhet 

som nämnden bedriver och tillägg av formuleringar som kompletterar 

nuvarande reglemente med effekter som nämnden redan i praktiken bidrar med 

till kommunens invånare.  

Kommunledningskontoret föreslår följande ändringar som tagits fram i 

samverkan med kultur- och fritidskontoret: 

Under 2 § Ansvar föreslås ett förtydligande om att konst, verksamhet i 

simhallen och öppen ungdomsverksamhet ingår i kultur- och fritidsnämndens 

ansvar. Skrivningen ”kommunens idrotts- och fritidsanläggningar och övrig 

allmän fritids- och friluftsverksamhet” föreslås strykas i denna mer 

övergripande beskrivning av nämndens ansvar. 

Under 4 § Verksamhet, föreslår kommunledningskontoret följande ändringar: 

Punkt 5 stryks eftersom denna funktion har övertagits av digitala 

informationskanaler som sker centralt via till exempel kommunens hemsida. 

Biblioteket ansvarar dock om information om sin egen verksamhet enligt 

punkt 1. 

Punkt 6 förslås delas upp i två punkter. Den första tydliggör bibliotekets 

uppdrag enligt bibliotekslagen. Den andra, punkt, 6, lyfter fram nämndens 

ansvar för kommunens kulturella institutioner.  

I revideringen av tekniska nämndens reglemente föreslås att ansvaret för 

skötsel av badplatser, motionsspår och kulturstigar tilldelas tekniska nämnden 

och därför är delar av punkt 9 strukna. Ansvaret för utveckling av 

fritidsverksamhet har också strukits eftersom det finns förslag på en ny punkt 

17 i reglementet som beskriver nämndens ansvar att främja, utveckla och 

tillgängliggöra ett varierat kultur- och fritidsutbud för kommunens invånare. 

Kvar i punkt 9 finns nämndens ansvar att förvalta idrottsplatser och 

verksamhetsspecifika delar av simhallen och idrottshallar.  

I punkt 11 föreslås ett förtydligas gällande kultur- och fritidsnämndens ansvar 

för konst och konstnärlig utsmyckning. 
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Gällande den öppna ungdomsverksamheten i punkt 12 föreslår 

kommunledningskontoret en revidering eftersom kommunens verksamheter för 

unga består av flera verksamheter varav ingen har namnet ”Ungdomens hus”.  

Punkt 13 är ett förslag till tillägg för att förtydliga nämndens uppdrag att 

genom sina verksamheter särskilt arbeta med att stärka barn och ungas 

egenmakt och ungdomsdemokratin. Nämndens verksamheter bör syfta till att 

rusta barn och unga för att förbereda dem för vuxenlivet och göra dem 

motståndskraftiga när de möter svårigheter i livet. 

Även punkt 14 är förslag på en ny punkt i nämndens reglemente. 

Kommunstyrelsen har enligt sitt reglemente i uppdrag att utveckla 

demokratiska värden såsom jämställdhet, mångfald och inkludering. 

Kommunstyrelsen ansvarar också för utveckling av den lokala demokratin 

genom till exempel medborgardialog och brukarinflytande. Kultur- och 

fritidsnämnden har en viktig roll när det gäller att skapa förutsättningar för det 

demokratiska samtalet som kan ske genom mötesplatser och i verksamhet som 

anordnas av nämnden. 

Punkt 16 är ett föreslaget tillägg med syfte att förtydliga att nämndens 

kompetens behöver tas tillvara vid framtagande av översiktsplaner och 

detaljplaneprogram.  

En ny punkt 17 föreslås tillkomma som ett förtydligande av nämndens 

uppdrag om att erbjuda kommunens invånare en variation av kultur- och 

fritidsutbud som bidrar till ett livslångt lärande utöver det som skollagen 

kräver. 

Punkt 18 gällande miljöarbete och folkhälsa är omarbetad och ingår i två 

punkter i det reviderade förslaget till reglemente. Den ena punkten fokuserar på 

folkhälsa med ett förtydligande om nämndens uppdrag att både främja psykisk 

och fysisk hälsa. Den andra punkten om miljöarbete ingår i nämndens uppdrag 

att följa de styrdokument som kommunfullmäktige har antagit och ingår 

således i den nya formulering om styrdokument som föreslås gälla i samtliga 

nämnders reglementen. 

Även under 5 § Delegering från kommunfullmäktige  återfinns ett antal 

förslag på förändringar enligt följande: 

Punkt 2, ”hyra av lokaler för nämndens behov, i första hand från Upplands-

Bro Kommunfastigheter AB” har strukits eftersom kommunens nyinrättade 

fastighetsnämnd tar över ansvaret för lokalförsörjningen centralt för alla 

nämnder.  

I punkt 3 föreslås att sista delen av meningen stryks, ”enligt 

kommunfullmäktiges fastställda riktlinjer”. Nämnden ska alltid följa de 

styrdokument som kommunfullmäktige har antagit vilket också tydliggörs i en 

gemensam punkt i alla reglementen som sista stycke under 4 § Verksamhet. 
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Även i punkt 4 föreslås en strykning av sista delen av meningen ”enligt 

kommunfullmäktiges fastställda regler” av samma skäl som ovan. Dessutom 

föreslås en ny formulering som följer titeln på det styrdokumentet som 

kommunfullmäktige har antagit med nuvarande regler för ekonomiskt stöd och 

bidrag för kultur- och fritidsverksamhet.  

Punkt 6 har tillkommit med anledning av kommunfullmäktiges beslut om 

införande av kulturcheck i kommunen.  

De föreslagna ändringarna har markerats genom att stryka över text som 

föreslås strykas och med gul bakgrundsfärg för att markera ändrad och tillagd 

text.  

Barnperspektiv 

Tydliga och uppdaterade reglementen för kommunens nämnder är en 

förutsättning för att kommunen ska kunna försäkra goda demokratiska 

processer. Ett demokratiskt samhälle skapar bra förutsättningar och goda 

levnadsvillkor för barn och unga.  

Kommunledningskontoret 

Ida Texell 
 

Kommundirektör Sara Lauri 

 Administrativ chef 

Bilagor 

1. Förslag till nytt reglemente för kultur- och fritidsnämnden med 

ändringsmarkeringar. 

Beslut sänds till 

 Kultur- och fritidsnämnden för anmälan 

 Juridikenheten för publicering i kommunens författningssamling 
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1 § Inledande bestämmelser
Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommuna lla ge n och i regleme nte med
gemensamma bestämmelser för styrelse och nämnder gäller bestämme lser na i
detta regleme nte.

I regleme nte t med gemensa mma bestämme lser för styrelse och nämnder
regleras sådant som är gemensamt för alla nämnder, såsom arbetsformer,
processbehörighet, behandling av personuppgifter med mera.

Kultur- och fritids nä mnde n består av elva ledamöter och elva ersättare.

2 § Uppgifter Ansvar
Kultur- och fritids nä mnde n ansvarar för kommune ns kultur-
och fritids ve rksa m het. Nämnden ansvarar för kultursko la, bibliotek, konst,
allmä n kultur samt kultur miljö vå rd. Vidare ansvarar nämnden för verksamhet i
simha lle n, öppen ungdoms ve rksa mhe t och stöd till fritid s- och
förenings verksa m het i kommune n. , kommune ns idrotts- och
fritidsa nlä ggninga r och övrig allmän fritid s- och friluft s verksa m het.

Samverkan och samordning i övergripande frågor
Nämnden ska samverka med andra nämnder och myndighe ter inom och utom
kommune n i syfte att uppnå effektiva och ändamålsenl iga verksamhete r för
kommune n som helhet.

Av kommunst yr e lse ns reglemente framgår att kommunst yre lse n ansvarar för
beslut om samordning mella n nämnder och beslutar om gränsdragni nge n
mella n nämndernas kompetens.
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3 § Personalpolitiken
Kultur- och fritids nä mnde n ska ha hand om frågor som rör förhålla nd et mella n
nämnden som arbetsgivar e och dess arbetstagare, dock ej frågor som ska
handhas av kommunst yr e lse n enligt kommunst yre lse ns reglemente.

Kommunst yr e lse n är anställnings m ynd ighe t och har ansvar för
personalpolit ike n samt för anställning och entlediga nde av all personal i
kommune n. I personalpolit iska frågor gäller vad som anges i
kommuns t yre lse ns regleme nte.

4 § Övrig verksamhet
Kultur- och fritids nä mnde n ska:

1. ansvara för informa t io n till allmänhete n om sin verksamhet,

2. verka för regelrefor mer i ng och regelföre nk ling inom sitt
verksamhetso mråde,

3. medverka till att äldre tiders kultur och traditioner bevaras och
utvecklas samt därvid stödja lokalhistor isk forskning och insamla nde t
av historisk t värdefulla dokument,

4. svara för kommune ns bildarkiv,

5. medverka till att sprida information om den kommuna la verksamhetensamt
konsument inf or mat ion och annan samhällsinforma t ion via kommunens
bibliote k

6. utveckla och förvalta kommune ns bibliotek och övriga kulture lla
instit ut io ner ansvara för, förvalta och utveckla kommune ns
biblioteks ve rksa mhe t enligt bibliotek s la ge n,

7. förvalta kommune ns kulture lla instit ut io ne r,
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8. samverka med kommune ns föreninga r och organisat io ne r och stimulera
det arbete dessa bedriver,

9. förvalta idrottsplatser och verksamhets spec if ika delar av simha lle n och
idrottshallar, utveckla och förvalta fritid s verksa m het e n i form av
idrottsplatse r samt simha ll/ upp le ve lsebad och idrottsha llar, kommune ns
idrottsplatse r, badplatser, motionsspå r, kulturst igar och övriga
anläggninga r för fritids- och ungdoms verksa m het,

10. ansvara för kulturmi ljö frå go r och ska särskilt uppmärksamma
utformninge n av offent liga miljöe r och byggnader, bevarandet av
kulturhisto r iska och estetiskt värdefulla byggnader och miljöer samt
bidra till en god landskapsvård,

11. ansvara för konsten och den konstnärliga utsmyckninge n av
kommune ns offent liga byggnader och platser, inkludera t inköp,
placering och förvaltni ng,

12. ansvara för verksamheten vid Ungdomens hus och utveckla den öppna
ungdoms verksa m het e n,

13. genom sina verksamhete r stärka barn och ungas egenmakt och stödja
utvecklinge n av ungdomsde mokra t in,

14. främja det demokratiska samtalet genom nämndens olika mötesplatser,

15. i samverkan med kommunstyre lse n verka för en god turistverksamhet i
kommunen,

16. ansvara för att behovet av infrast r ukt ur inom idrotts-, fritids-, kultur-
och rekreationso mråde t är väl dokumenterat och finns tillgä ngli gt som
underlag för översiktspla ner och detaljplanepro gr a m,

17. främja, utveckla och tillgä ngli ggöra ett varierat kultur- och fritids utb ud
som bidrar till ett livslå ngt lärande och eget skapande utöver det som
skollagen kräver,

18. ansvara för utveckling av kultur- och fritids nä m nde ns del av
kommune ns miljöarb ete samt medverka i folkhälsoarbe tet verka för god
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folkhälsa för kommune ns invånare genom att främja fysisk aktivite t och
andra aktiviteter som bidrar till fysisk och psykisk hälsa,

19. nämnden ska ta erforderliga beredskapshänsyn i planering och
utveckling av sin verksamhet samt

20. främja den digita la utvecklinge n och verksamhete ns
innovat io ns för må ga.

Nämnden ska särskilt se till att verksamhete n följer den miljöp la n som
kommunful lmäkt i ge antagit, i syfte att ge kommuninvå nar na en god livs miljö
nu och i framtide n.

Nämnden ska särskilt se till att verksamhete n följer de övergripande
styrdokume nt som kommunfull mäk t ige antagit, i syfte att ge
kommuninvå nar na en god livs miljö nu och i framtide n.

5 § Delegering från
kommunfullmäktig e
Nämnden ska besluta i följande grupper av ärenden:

1. Överenskomme lse om betalning av fordran,

2. hyra av lokaler för nämndens behov, i första hand från Upplands-Bro
Kommunfas t ighe ter AB,

3. tillfä l li g uthyrning eller annan upplåtelse av lokaler som nämnden
förfogar över, enligt kommunf ullmäk t iges fastställda riktlinjer,

4. ekonomiskt stöd och bidrag till för kultur- och fritids verks a mhe t
föreninga r och organisat io ner inom kommunen, enligt
kommunful lmäkt i ge fastställda regler,

5. ärenden enligt lotterila ge n samt,

6. handläggning av kulturc hecke n,
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7. avtal inom nämndens verksamhetso mråde samt

8. upphandlingar enlig lagen om offentli g upphandling och lagen om
valfr ihets s yste m inom nämndens verksamhetso mråde.
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Revidering av reglemente för socialnämnden 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Reviderat reglemente för socialnämnden antas. 

Sammanfattning 

Inför mandatperioden 2023-2026 har reglementena för samtliga nämnder i 

Upplands-Bro kommun setts över, bland annat i syfte att säkerställa att 

reglementena är enhetliga i fråga om utformning och innehåll. Översynen har 

visat att lagändringar eller ändringar av nämndernas uppdrag föranleder 

specifika ändringar i vissa av nämndernas reglementen.  

Kommunledningskontoret föreslår att vissa gemensamma ändringar ska göras i 

samtliga nämnders reglementen, för att förtydliga ansvarsfördelningen mellan 

nämnderna och kommunstyrelsen och för att skapa större enhetlighet.  

Socialkontoret har deltagit i arbetet med revideringen av nämndens reglemente.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 december 2022 

 Reglemente för socialnämnden med ändringsmarkeringar 

Ärendet 

Inför mandatperioden 2023-2026 har reglementena för samtliga nämnder i 

Upplands-Bro kommun setts över, bland annat i syfte att säkerställa att 

reglementena är enhetliga i fråga om utformning och innehåll. Översynen har 

visat att lagändringar eller ändringar av nämndernas uppdrag föranleder 

specifika ändringar i vissa av nämndernas reglementen.  

Kommunledningskontoret föreslår att vissa gemensamma ändringar ska göras i 

samtliga nämnders reglementen, för att förtydliga ansvarsfördelningen mellan 

nämnderna och kommunstyrelsen och för att skapa större enhetlighet.  

Gemensamma revideringar för alla nämnders reglementen 

Rubrikerna för två av de paragrafer som förekommer i samtliga nämnders 

reglementen föreslås ändras för att bättre stämma överens med innehållet i 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (4)  
2022-12-19 KS 22/0705 

 
 

paragraferna. 2 § som idag har rubriken ”Uppgifter” får enligt förslaget 

rubriken ”Ansvar” och § 4 som idag har rubriken ”Övrig verksamhet” får 

rubriken ”Verksamhet”.  

Ett tillägg under inledande bestämmelser ska göras för att förtydliga vad som 

regleras i reglementet med gemensamma bestämmelser för styrelse och 

nämnder, till exempel arbetsformer, processbehörighet och behandling av 

personuppgifter. 

Ett tillägg ska göras i samtliga reglementen utom kommunstyrelsens, om 

samverkan och samordning i övergripande frågor. Syftet är att tydliggöra att 

nämnderna ska samverka med varandra och att kommunstyrelsen ansvarar för 

beslut om samordning och gränsdragning mellan nämndernas kompetenser. 

Innehållet i de paragrafer som handlar om personalpolitiken ska i samtliga 

reglementen utom kommunstyrelsens ändras så att det framgår att 

kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för all personal i kommunen. 

I vissa av nämndernas reglementen finns hänvisningar till att nämnden ska 

följa vissa angivna styrdokument, till exempel kommunens miljöplan. För att 

undvika hänvisningar i reglementena till styrdokument som kan ändras eller 

upphävas under mandatperioden föreslås i stället ett tillägg i samtliga 

reglementen med följande lydelse: 

”Nämnden ska särskilt se till att verksamheten följer de övergripande 

styrdokument som kommunfullmäktige antagit, i syfte att ge 

kommuninvånarna en god livsmiljö nu och i framtiden.” 

Därutöver föreslår kommunledningskontoret att två punkter läggs till i den 

paragraf som handlar om övrig verksamhet i samtliga reglementen, för att 

förtydliga nämndernas ansvar för att ta erforderliga beredskapshänsyn i 

planering och utveckling av sin verksamhet samt för att främja digital 

utveckling och innovationsförmåga.  

Slutligen föreslås att det i samtliga reglementen ska finnas en punkt om att 

nämnden beslutar om upphandlingar enlig lagen om offentlig upphandling och 

i förekommande fall övrig relevant lagstiftning, inom nämndens 

verksamhetsområde. Motsvarande punkt finns för närvarande enbart i vissa av 

nämndernas reglementen, i paragrafen om delegering från kommunfullmäktige.  

Specifika revideringar för socialnämndens reglemente 

I 2 §, Uppgifter, ändras dispositionen så att beskrivningen av vilka uppgifter 

som faller utanför socialnämndens verksamhet och som istället åligger andra 

nämnder, enligt dessa nämnders reglementen, har samlats i ett eget stycke i 

slutet av paragrafen.  

Hänvisningar till specifika lagrum i hälso- och sjukvårdslagen tas bort, 

eftersom de lagrum som nu gällande reglemente hänvisar till har blivit 

inaktuella efter en lagändring. Kommunledningskontoret bedömer att det inte 
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Datum Vår beteckning 3 (4)  
2022-12-19 KS 22/0705 

 
 

finns behov av att hänvisa till några specifika lagrum, det är tillräckligt att 

skriva att nämnden ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser enligt hälso- och 

sjukvårdslagen inom sitt verksamhetsområde. 

I samband med att nuvarande gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden byter 

namn till gymnasie- och arbetslivsnämnden har nya uppgifter tillförts den 

nämnden. Det övergripande ansvaret för arbetsmarknadsfrågor flyttas till 

gymnasie- och arbetslivsnämnden och en av de uppgifter nämnden ska ansvara 

för är ungdomars feriearbeten, som idag hör till socialnämndens uppgifter. Med 

anledning av dessa förändringar i nämndernas ansvarsområden behöver de 

delar av socialnämndens reglemente som handlar om ansvar för arbets-

marknadsfrågor ändras. Kommunledningskontoret föreslår följande tillägg i 

socialnämndens reglemente, för att tydliggöra ansvarsfördelningen: 

”Socialnämnden ansvarar även för arbetsmarknadsfrågor och verksamhets-

kontakter med näringslivet, i den mån ansvaret för dessa verksamheter inte 

omfattas av gymnasie- och arbetslivsnämndens övergripande ansvar inom 

området.” 

I 4 §, Övrig verksamhet, föreslås en ny punkt om att nämnden ansvarar för 

kostverksamhet inom nämndens verksamhetsområde. Kostverksamhet 

förekommer förutom inom socialnämndens verksamhet även inom 

utbildningskontorets samt äldre- och omsorgsnämndens verksamheter. För att 

förtydliga ansvarsfördelningen för dessa verksamheter läggs motsvarande 

punkter till i samtliga berörda nämnders reglementen. För socialnämndens del 

består kostverksamheten av ansvar för anordnande av lunch för brukare inom 

daglig verksamhet.  

I 5 §, Delegering från kommunfullmäktige, föreslås ett förtydligande i punkt 4 

om att nämnden ska besluta om yttranden och handläggning av ärenden enligt 

lag om färdtjänst respektive lag om riksfärdtjänst inom nämndens 

verksamhetsområde. Även äldre- och omsorgsnämnden beslutar i motsvarande 

ärenden inom sitt verksamhetsområde, därför finns behov av att förtydliga 

gränsdragningen mellan nämndernas ansvarsområden. Därutöver föreslås en ny 

punkt om att nämnden beslutar i ärenden om ansökan om dödsboanmälan, för 

att förtydliga nämndens ansvar för sådana ärenden.  

Den nya fastighetsnämnden tar över ansvaret för lokalförsörjningen centralt för 

alla nämnder. Det innebär förändringar i § 5 där punkt 2 ”hyra lokaler för 

nämndens behov, i första hand från Upplands-Bro Kommunfastigheter AB” har 

strukits. 

De föreslagna ändringarna har markerats med överstruken text, för att markera 

text som enligt förslaget ska tas bort, respektive gul bakgrundsfärg, för att 

markera ändrad och tillagd text. Socialkontoret har deltagit i arbetet med 

revideringen av nämndens reglemente.  
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Barnperspektiv 

Tydliga och uppdaterade reglementen för kommunens nämnder är en 

förutsättning för att kommunen ska kunna försäkra goda demokratiska 

processer. Ett demokratiskt samhälle skapar bra förutsättningar och goda 

levnadsvillkor för barn och unga. 

  

Kommunledningskontoret 

 

Ida Texell 

 

Kommundirektör Sara Lauri 

 Administrativ chef 

 

 

 

  

 

Bilagor 

1. Reglemente för socialnämnden med ändringsmarkeringar 

Beslut sänds till 

 Socialnämnden (för anmälan) 

 Juridikenheten för publicering i kommunens författningssamling 
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Reglemente för 
socialnämnden 
Beslutad av kommunfullmäktige 
den XX 
 

Förstasidan kommer följa strukturen för övriga förstasidor på styrdokument 
som ingår i författningssamlingen med löpnr mm. 
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Reglemente för socialnämnden
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Reglemente för socialnämnden

Sid 3 av 5

1 § Inledande bestämmelser
Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommuna lla ge n och i regleme nte med gemensamma
bestämmelser för styrelse och nämnder gäller bestämmelser na i detta reglemente.

I regleme nte t med gemensa mma bestämme lser för styrelse och nämnder regleras sådant som
är gemensa mt för alla nämnder, så som arbetsformer, processbehörighet, behandling av
personuppgifter med mera.

Socialnä mnde n består av elva ledamöter och elva ersättare.

2 § Uppgifter Ansvar

Socialnä mnde n fullgör kommune ns uppgifter enligt socialtjäns t la ge n, lag om vård av unga
samt lagen om vård av missbrukare och vad som i annan lag sägs om socialnä mnd, förutom
det som enligt reglemente och avtal åligger den gemensamma nämnden för familje rät ts li ga
frågor i Järfälla och Upplands-Bro kommun.

Socialnä mnde n ansvarar även för flyktingmot ta gning, den kommuna la hälso- och sjukvården
enligt 18 § och 18a-c §§ hälso- och sjukvårdsla ge n samt insatser enligt lag om stöd och
service till vissa funktio ns hindr ade samt hälso- och sjukvårdsinsa tser enligt hälso- och
sjukvårdsla ge n upp till sjuksköterskenivå inom sitt verksamhetso mråde. Socialnä mnde n
ansvarar därtill för den dagliga verksamhete n i kommune n. samt för arbetsmarknadsfrå gor
och verksamhetsko ntakte r med närings l ive t.

Socialnä mnde n ansvarar för ungdomars feriearbeten.

Vidare ansvarar nämnden för uppgifte r som enligt lag eller författning ankommer på
socialnä mnd, annan kommuna l nämnd eller annars åligger kommune n, avseende stöd och
insatser för att stå till arbetsmarknadens förfogande. Socialnä mnde n ansvarar även för
arbetsmarknads frå go r och verksamhetsko ntak ter med närings li vet, i den mån ansvaret för
dessa verksamheter inte omfattas av gymnas ie- och arbetslivs nä m nde ns övergripa nde ansvar
inom området.

Utanför socialnä mnde ns verksamhet ansvar och uppgifter faller sådant som åligger den
gemensamma nämnden för familjerä tts l iga frågor i Järfälla och Upplands-Bro kommun,
kommuns t yre lse n, äldre- och omsorgsnä mnde n och gymnas ie- och arbetslivsnä mnde n enligt
dessa nämnders reglemente n eller avtal.

Samverkan och samordning i övergripande frågor

Nämnden ska samverka med andra nämnder och myndighe ter inom och utom kommune n i
syfte att uppnå effektiva och ändamålse nli ga verksamheter för kommune n som helhet.
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Sid 4 av 5

Av kommunst yr e lse ns reglemente framgår att kommunst yre lse n ansvarar för beslut om
samordning mellan nämnder och beslutar om gränsdragninge n mella n nämndernas
kompetens.

3 § Personalpolitiken

Socialnä mnde n ska ha hand om frågor som rör förhålla nde t mellan nämnden som arbetsgiva re
och dess arbetstagare; dock ej frågor som ska handhas av kommunst yre lse n enligt
kommuns t yre lse ns regleme nte.

Kommunst yr e lse n är anställnings m ynd ighe t och har ansvar för personalpolit ike n samt för
anställning och entlediga nde av all personal i kommune n. I personalpolit iska frågor gäller vad
som anges i kommunst yre lse ns reglemente.

4 § Övrig Verksamhet
Socialnä mnde n ska

1. ansvara för informa t io n till allmänhete n om sin verksamhet,

2. verka för att fortlöpande reformera och förenkla reglerna för sin verksamhet,

3. ansvara för samordning och administ rat io n av arbetsmarknadspo lit iska program inom
kommune ns verksamheter.

4. ansvara för kostverksamhet inom nämndens verksamhetso mråde.

5. ta erforderliga beredskapshänsyn i planering och utveckling av sin verksamhet.

6. främja den digita la utvecklinge n och verksamhete ns innovat io ns för må ga.

Nämnden ska särskilt se till att verksamhete n följer de övergripande styrdokume nt som
kommunful lmäkt i ge antagit, i syfte att ge kommuninvå nar na en god livs miljö nu och i
framtide n.

5 § Delegering från
kommunfullmäktig e

Nämnden ska besluta i följande grupper av ärenden:

1. överenskomme ls e om betalning av fordran,

2. råd och anvisningar enligt skuldsaner ings la ge n,
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Reglemente för socialnämnden

Sid 5 av 5

3. träffa och häva avtal inom nämndens verksamhetso mråde n,

4. yttranden och handläggni ng av ärenden enligt lag om färdtjänst respektive lag om
riksfärdtjä nst inom nämndens verksamhetso mråde.

5. ansökan om dödsboanmälan samt

6. hyra lokaler för nämndens behov, i första hand från Upplands-Bro kommunfa st i ghete r
AB samt

7. upphandlingar enlig lagen om offentli g upphandling och lagen om valfr ihets s ystem
inom nämndens verksamhetso mråde.
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Revidering av reglemente för äldre- och 
omsorgsnämnden 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Reviderat reglemente för äldre- och omsorgsnämnden antas. 

Sammanfattning 

Inför mandatperioden 2023-2026 har reglementena för samtliga nämnder i 

Upplands-Bro kommun setts över, bland annat i syfte att säkerställa att 

reglementena är enhetliga i fråga om utformning och innehåll. Översynen har 

visat att lagändringar eller ändringar av nämndernas uppdrag föranleder 

specifika ändringar i vissa av nämndernas reglementen.  

Kommunledningskontoret föreslår att vissa gemensamma ändringar ska göras i 

samtliga nämnders reglementen, för att förtydliga ansvarsfördelningen mellan 

nämnderna och kommunstyrelsen och för att skapa större enhetlighet.  

Socialkontoret har deltagit i arbetet med revideringen av nämndens reglemente.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 december 2022 

 Reglemente för äldre- och omsorgsnämnden med ändringsmarkeringar 

Ärendet 

Inför mandatperioden 2023-2026 har reglementena för samtliga nämnder i 

Upplands-Bro kommun setts över, bland annat i syfte att säkerställa att 

reglementena är enhetliga i fråga om utformning och innehåll. Översynen har 

visat att lagändringar eller ändringar av nämndernas uppdrag föranleder 

specifika ändringar i vissa av nämndernas reglementen.  

Kommunledningskontoret föreslår att vissa gemensamma ändringar ska göras i 

samtliga nämnders reglementen, för att förtydliga ansvarsfördelningen mellan 

nämnderna och kommunstyrelsen och för att skapa större enhetlighet.  
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Gemensamma revideringar för alla nämnders reglementen 

Rubrikerna för två av de paragrafer som förekommer i samtliga nämnders 

reglementen föreslås ändras för att bättre stämma överens med innehållet i 

paragraferna. 2 § som idag har rubriken ”Uppgifter” får enligt förslaget 

rubriken ”Ansvar” och § 4 som idag har rubriken ”Övrig verksamhet” får 

rubriken ”Verksamhet”.  

Ett tillägg under inledande bestämmelser ska göras för att förtydliga vad som 

regleras i reglementet med gemensamma bestämmelser för styrelse och 

nämnder, till exempel arbetsformer, processbehörighet och behandling av 

personuppgifter. 

Ett tillägg ska göras i samtliga reglementen utom kommunstyrelsens, om 

samverkan och samordning i övergripande frågor. Syftet är att tydliggöra att 

nämnderna ska samverka med varandra och att kommunstyrelsen ansvarar för 

beslut om samordning och gränsdragning mellan nämndernas kompetenser. 

Innehållet i de paragrafer som handlar om personalpolitiken ska i samtliga 

reglementen utom kommunstyrelsens ändras så att det framgår att 

kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för all personal i kommunen. 

I vissa av nämndernas reglementen finns hänvisningar till att nämnden ska 

följa vissa angivna styrdokument, till exempel kommunens miljöplan. För att 

undvika hänvisningar i reglementena till styrdokument som kan ändras eller 

upphävas under mandatperioden föreslås i stället ett tillägg i samtliga 

reglementen med följande lydelse: 

”Nämnden ska särskilt se till att verksamheten följer de övergripande 

styrdokument som kommunfullmäktige antagit, i syfte att ge 

kommuninvånarna en god livsmiljö nu och i framtiden.” 

Därutöver föreslår kommunledningskontoret att två punkter läggs till i den 

paragraf som handlar om övrig verksamhet i samtliga reglementen, för att 

förtydliga nämndernas ansvar för att ta erforderliga beredskapshänsyn i 

planering och utveckling av sin verksamhet samt för att främja digital 

utveckling och innovationsförmåga.  

Slutligen föreslås att det i samtliga reglementen ska finnas en punkt om att 

nämnden beslutar om upphandlingar enlig lagen om offentlig upphandling och 

i förekommande fall övrig relevant lagstiftning, inom nämndens 

verksamhetsområde. Motsvarande punkt finns för närvarande enbart i vissa av 

nämndernas reglementen, i paragrafen om delegering från kommunfullmäktige.  



22 Revidering av reglemente för äldre- och omsorgsnämnden - KS 22/0706-2 Revidering av reglemente för äldre- och omsorgsnämnden : Revidering av reglemente för äldre- och omsorgsnämnden

 

 
Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2022-12-22 KS 22/0706 

 
 

Specifika revideringar för äldre- och omsorgsnämndens reglemente 

Beskrivningen av nämndens uppgifter i 2 § har formulerats om för att bättre 

stämma överens med hur övriga nämnders ansvarsområde beskrivs i 

nämndernas reglementen. I den föreslagna formuleringen beskrivs vilka 

verksamheter och uppgifter nämnden ansvarar för, till skillnad från nuvarande 

formulering som snarare har karaktären av en lista över specifika insatser som 

nämnden tillhandahåller.  

Kommunledningskontoret föreslår vidare att två nya paragrafer läggs till i 

nämndens reglemente. Övriga reglementen innehåller en 4 § med rubriken 

Verksamhet och en 5 § med rubriken Delegering från fullmäktige. Kommun-

ledningskontoret bedömer att motsvarande paragrafer även bör finnas i äldre- 

och omsorgsnämndens reglemente. De föreslagna nya paragraferna har 

huvudsakligen samma innehåll som motsvarande paragrafer i socialnämndens 

reglemente, med undantag för uppgifter som ingår i socialnämndens 

verksamhetsområde men inte i äldre- och omsorgsnämndens, till exempel 

ansvar för råd och anvisningar enligt skuldsaneringslagen. 

De föreslagna ändringarna har markerats med överstruken text, för att markera 

text som enligt förslaget ska tas bort, respektive gul bakgrundsfärg, för att 

markera ändrad och tillagd text. Socialkontoret har deltagit i arbetet med 

revideringen av nämndens reglemente.  

Barnperspektiv 

Tydliga och uppdaterade reglementen för kommunens nämnder är en 

förutsättning för att kommunen ska kunna försäkra goda demokratiska 

processer. Ett demokratiskt samhälle skapar bra förutsättningar och goda 

levnadsvillkor för barn och unga.  

 

Kommunledningskontoret 

 

Ida Texell 

 

Kommundirektör Sara Lauri 

 Administrativ chef 

 

Bilagor 

1. Reglemente för äldre- och omsorgsnämnden med ändringsmarkeringar 

Beslut sänds till 

 Äldre- och omsorgsnämnden (för anmälan) 

 Juridikenheten (för publicering i kommunens författningssamling) 
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Reglemente för äldre- 
och omsorgs-
nämnden 

Beslutad av kommunfullmäktige 
den XX 
 

Förstasidan kommer följa strukturen för övriga förstasidor på styrdokument 
som ingår i författningssamlingen med löpnr mm. 
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Reglemente för äldre- och omsorgs-nämnden

Sid 2 av 5

In n eh ål lsförteckn in g

1 § Inl edande bestämmelser ...........................................................................3

2 § Uppgift er Ansvar ........................................................................................3
Samverkan och samordning i övergr ipande frågor .................................4

3 § Personalpolitiken........................................................................................4

4 § Verksamhet ................................................................................................4

5 § Delegering från kommunfullmäktige ..........................................................5
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Reglemente för äldre- och omsorgs-nämnden

Sid 3 av 5

1 § Inledande bestämmelser
Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommuna lla ge n och i regleme nte med
gemensamma bestämmelser för styrelse och nämnder gäller bestämme lser na i
detta regleme nte.

I regleme nte t med gemensa mma bestämme lser för styrelse och nämnder
regleras sådant som är gemensamt för alla nämnder, så som arbetsformer,
processbehörighet, behandling av personuppgifter med mera.

Äldre- och omsorgsnä mnde n består av elva ledamöter och elva ersättare.

2 § Uppgifter Ansvar
Nämnden ansvarar för kommune ns omsorg om äldre och andra med behov av
insatser som ges till äldre vilket innebär följande områden:

1. hemtjänst,

2. vård- och omsorgsboende,

3. dagverksamhe t för personer med demenssjukdo m,

4. trygghet s lar m samt

5. utredninga r om färdtjänst (Region Stockholm är beslutande) samt
utredning och beslut om riksfärdtjä ns t.

Äldre- och omsorgsnä mnde n fullgör kommune ns uppgifter enligt socialtjäns t-
lagen i fråga om omsorg om äldre samt personer som är under 65 år med behov
av hemtjänst, vård- och omsorgsboende samt förebygga nde verksamhet och
dagverksamhe t för äldre. Nämnden ansvarar även för hälso- och sjukvårds-
insatser enligt hälso- och sjukvårdsla ge n upp till sjuksköterskenivå för personer
som bor på vård- och omsorgsboende eller servicehus samt inom
dagverksamhe te n.

Nämnden ansvarar även för stöd till anhöriga samt för förebygga nde arbete
trygghet s lar m.

Nämnden ansvarar för den kommuna la hälso- och sjukvården inom sitt
verksamhetso mråde, upp till sjuksköterskenivå.

Utanför äldre- och omsorgsnä mnde ns ansvar och uppgifter faller sådant som
enligt regleme nt e åligger socialnä mnde n.
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Reglemente för äldre- och omsorgs-nämnden

Sid 4 av 5

Samverkan och samordning i övergripande frågor

Nämnden ska samverka med andra nämnder och myndighe ter inom och utom
kommune n i syfte att uppnå effektiva och ändamålsenl iga verksamhete r för
kommune n som helhet.

Av Kommunst yre lse ns regleme nte framgår att Kommunst yr e lse n ansvarar för
beslut om samordning mella n nämnder och beslutar om gränsdragni nge n
mella n nämndernas kompetens.

3 § Personalpolitiken
Äldre- och omsorgsnä mnde n ska ha hand om frågor som rör förhålla nde t
mella n nämnden som arbetsgivare och dess arbetstagare; dock ej frågor som
ska handhas av kommuns t yre lse n enligt kommuns t yre lse ns regleme nte.

Kommunst yr e lse n är anställnings m ynd ighe t och har ansvar för
personalpolit ike n samt för anställning och entlediga nde av all personal i
kommune n. I personalpolit iska frågor gäller vad som anges i
Kommunst yr e lse ns reglemente.

4 § Verksamhet
Äldre- och omsorgsnä mnde n ska

1. ansvara för informa t io n till allmänhete n om sin verksamhet,

2. verka för att fortlöpande reformera och förenkla reglerna för sin
verksamhet,

3. ansvara för kostverksamhet inom nämndens verksamhetso mråde.

4. ta erforderliga beredskapshänsyn i planering och utveckling av sin
verksamhet.

5. främja den digita la utvecklinge n och verksamhete ns innovat io ns-
förmåga

Nämnden ska särskilt se till att verksamhete n följer de övergripande
styrdokume nt som kommunfull mäk t ige antagit, i syfte att ge kommun-
invånar na en god livs miljö nu och i framtide n.
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Reglemente för äldre- och omsorgs-nämnden

Sid 5 av 5

5 § Delegering från
kommunfullmäktig e

Nämnden ska besluta i följande grupper av ärenden:

1. överenskomme ls e om betalning av fordran ,

2. träffa och häva avtal inom nämndens verksamhetso mråde n,

3. yttranden och handläggni ng av ärenden enligt lag om färdtjänst
respektive lag om riksfärdtjä nst inom nämndens verksamhetso mråde

4. upphandlingar enlig lagen om offentli g upphandling och lagen om
valfr ihets s ystem inom nämndens verksamhetso mråde.
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Mikael Berg 

   

Juridikenheten 
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Kommunstyrelsen 

 
 

 

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 
 
 

 U
B

K
1

0
0

5
, 

v2
.0

, 2
0

1
4-

1
1

-0
3

   
  

Revidering av fastighetsnämndens reglemente 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Reviderat reglemente för fastighetsnämnden antas. 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret föreslår att vissa gemensamma ändringar ska göras i 

andra nämnders reglementen, för att förtydliga ansvarsfördelningen mellan 

nämnderna och kommunstyrelsen och för att skapa större enhetlighet.  

I december 2022 antogs reglementet för den nya fastighetsnämnden. I samband 

med den revidering som nu föreslås i övriga nämnders reglementen, framför 

allt kopplat till tekniska nämnden, krävs vissa förtydliganden i 

fastighetsnämndens reglemente. Föreslagna förändringar innebär inga 

förändringar i nämndens ansvar utan utgör endast förtydliganden. 

Samhällsbyggnadskontoret har deltagit i arbetet med revideringen av 

reglementet.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 december 2022 

 Reglemente med ändringsmarkeringar 

Ärendet 

Inför mandatperioden 2023-2026 har reglementena för verksamhetsnämnderna 

setts över, bland annat i syfte att säkerställa att reglementena är enhetliga i 

fråga om utformning och innehåll. De ändringar som föreslås i övriga 

verksamhetsnämnders reglementen är t ex förändringar i rubriker och ändringar 

vad gäller hur vissa styrdokument benämns samt införande av två punkter i 

avsnittet som beskriver nämndens verksamhet för att förtydliga nämndens 

uppdrag vad gäller beredskapshänsyn och främjandet av den digitala 

utvecklingen. Med anledning av de föreslagna ändringarna i övriga 

verksamhetsnämnders reglementen föreslås att samma justeringar görs i 

fastighetsnämndens reglemente. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2022-12-29 KS 22/0762 

 
 

En omorganisation har gjorts inom förvaltningen vilken trädde i kraft den 1 

januari 2023. För att på ett tydligare sätt beskriva fastighetsnämndens 

verksamhet i förhållande till hur verksamheten på samhällsbyggnadskontoret är 

uppbyggd för att möta den nya nämndens verksamhetsområde föreslås även 

några justeringar vad gäller nämndens verksamhet och delegering från 

fullmäktige. 

Inom ramen för verksamheten finns en fördelning mellan mark och lokaler. 

Fastigheter i juridisk mening avser mark. Fastighetsnämndens ansvar är att 

förvalta lokaler. Tekniska nämnden förvaltar kommunens mark. I tekniska 

nämndens reglemente föreslås att ansvar för fastighetsförvaltning och övrig 

yttre skötsel förtydligas. Förvaltningen av kommunens lokaler och inhyrda 

lokaler ska fortsatt vara fastighetsnämndens ansvar. För att spegla detta 

föreslås att punkt 1 i avsnitt 4 Verksamhet i fastighetsnämndens reglemente får 

en förändrad lydelse. 

Fastighetsnämnden ska ansvara för den samlade lokalförsörjningen för 

kommunen. Detta gäller både för kommunens välfärdstjänster och övrig 

verksamhet. Fastighetsnämnden ska även ansvara för att övriga nämnder får 

ändamålsenliga lokaler efter deras behov. För att förtydliga detta föreslås att 

punkt 2 i avsnitt 4 Verksamhet i fastighethetsnämndens reglemente justeras. 

Under § 5 Delegering från kommunfullmäktige finns det ett behov av ett 

förtydliga att nämnden har ett ansvar för vidareuthyrning av lokaler till övriga 

nämnder. Därför föreslås en ny punkt gällande detta. 

Som bilaga till tjänsteskrivelsen återfinns nuvarande reglemente för 

fastighetsnämnden med ändringsmarkeringar. Text som ska tas bort är 

överstruken och ny föreslagen text är markerad med gult. 

Barnperspektiv 

Tydliga och uppdaterade reglementen för kommunens nämnder är en 

förutsättning för att kommunen ska kunna försäkra goda demokratiska 
processer. Ett demokratiskt samhälle skapar bra förutsättningar och goda 

levnadsvillkor för barn och unga.  
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2022-12-29 KS 22/0762 

 
 

 

Kommunledningskontoret 

 

Ida Texell 

 

Kommundirektör Sara Lauri 

 Administrativ chef 

 

 

 

Bilagor 

1. Reglemente med ändringsmarkeringar  

Beslut sänds till 

 Fastighetsnämnden (för anmälan) 

 Juridikenheten (för publicering i kommunens författningssamling) 
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Reglemente för 
fastighetsnämnden 
 

Efter beslut om att fastställa reglemente kommer förstasidan i reglementet följa 
den mall som finns för övriga reglementen.
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Reglemente för fastighetsnämnden

Sid 2 av 5

In n eh ål lsförteckn in g

1 § Inl edande bestämmelser ...........................................................................3

2 § Ansvar Uppgifter ........................................................................................3

3 § Personalpolitiken........................................................................................3

4 § Övrig Verksamhet ......................................................................................3

5 § Delegering från kommunfullmäktige ..........................................................4
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Reglemente för fastighetsnämnden

Sid 3 av 5

1 § Inledande bestämmelser

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommuna lla ge n och i regleme nte med
gemensamma bestämmelser för styrelse och nämnder gäller bestämme lser na i detta
regleme nte.

I regleme nte t med gemensa mma bestämme lser för styrelse och nämnder regleras
sådant som är gemensamt för alla nämnder, så som arbetsformer,
processbehörighet, behandling av personuppgifter med mera.

Fastighets nä mnd e n består av 11 ledamöter och 11 ersättare.

2 § Ansvar Uppgifter
Fastighets nä mnd e n ansvarar för att bereda och bevaka kommune ns bostads- och
lokalförsör j ningsbe ho v i form av förvärv, försäljni ng och nybyggnat io n av
kommune ns bostads- och lokalbestånd. Fastighets nä mnde n svarar även för
kommune ns samlade lokalförsörj ni ng.

Samverkan och samordning i övergripande frågor

Nämnden ska samverka med andra nämnder och myndighe ter inom och utom
kommune n i syfte att uppnå effektiva och ändamålsenl iga verksamhete r för
kommune n som helhet.

Kommunst yr e lse n ansvarar för beslut om samordning mellan nämnder och beslutar
om gränsdragninge n mella n nämndernas kompetens.

3 § Personalpolitiken
Kommunst yr e lse n är anställnings m ynd ighe t och har ansvar för personalpolit ike n
samt för anställning och entlediga nde av all personal i kommune n. I
personalpolit iska frågor gäller vad som anges i kommunst yre lse ns reglemente.

4 § Övrig Verksamhet
Fastighets nä mnd e n ska svara för:

fastighets för va lt ning innebära nde drift och underhåll av byggnader och yttre
anläggninga r,
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Reglemente för fastighetsnämnden

Sid 4 av 5

1. förvaltninge n av kommune ns lokaler och kommune ns inhyrda lokaler från
Upplands-Bro Kommunfast i ghete r AB,

2. den samlade lokalförsörj ni nge n för kommune ns verksamheter, säkerställa
innebärande ansvara för att ändamålsenl iga lokaler för kommune ns
välfärdstj ä nste r samt lokaler för kommune ns övriga nämnder och
verksamheter, tillgodose s, innefatt a nde upplåtelse och hyra av lokaler, i
första hand från Upplands-Bro Kommunfas t ighe ter AB,

3. bostadsförsörjning och förvalt ning av bostäder innebärande att ansvara för
att bostäder och boendemiljöe r i enlighe t med ägarens direktiv till i första
hand Upplands-Bro Hus AB säkerställs

4. att förvalt ningsp la ner upprättas och aktualisera s årligen samt att
övergripande bokslut för den samlade fastighe ts för va lt ninge n sker årlige n

5. förvalt ningsä re nde n som avser nämndens verksamhet, samt

6. upprättande och tecknande av avtal samt övriga överenskomme lse r inom
nämndens ansvarsområde.

7. ta erforderliga beredskapshänsyn i planering och utveckling av sin
verksamhet, samt

8. främja den digita la utvecklinge n och verksamhete ns innovat io ns för må ga

Nämnden ska särskilt se till att verksamhete n följer de miljöstr ate giska
övergripande styrdokume nt som kommunful lmäkt i ge antagit, i syfte att ge
kommuninvå nar na en god livs miljö nu och i framtiden.

Nämnden ska ta erforderliga beredskapshänsyn i planering och utveckling av sin
verksamhet.

5 § Delegering från
kommunfullmäktige

Nämnden ska besluta i följande grupper av ärenden:

1. överenskomme ls e om betalning av fordran,

2. träffa och häva avtal inom nämndens verksamhetso mråde n

3. hyra lokaler för kommune ns behov, i första hand från Upplands-Bro
kommunfa st igheter AB,
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Reglemente för fastighetsnämnden

Sid 5 av 5

4. vidareuthyr ning av lokaler till övriga nämnder för att tillgodose deras
behov, samt

5. upphandlingar enlig lagen om offentli g upphandling inom nämndens
verksamhetso mråde.
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Anvisningar kommunplan 2024 med plan 2025-
2026 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna anvisningar för kommunplan 2024 med 
plan 2025-2026. 

Sammanfattning 
Beslut kring kommunplan 2024 med plan 2025-2026 kommer tas upp i 

Kommunfullmäktige i juni. Samtliga nämnder ska senast den 15 mars ha beslutat 
om nämndens budgetunderlag. Underlaget till budget utgår från ett antal scenarier 

där nämnden ska beskriva hur dessa kan realiseras. 

 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 januari 2023  

Barnperspektiv 

Då kommunens budget omfattar all kommunal verksamhet innefattar det även 

barnen. Genom en strukturerad budgetprocess ges bästa möjliga förutsättningar att 

hänsyn tas till barnen när budgeten senare beslutas.   

  

Kommunledningskontoret 

 

Ida Texell  

Kommundirektör  

  

 

Bilagor 

1. Anvisningar kommunplan 2024 med plan 2025-2026 

Beslut sänds till 

 Samtliga nämnder och bolag  
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Anvisningar inför Kommunplan 2024 med plan 2025-2026
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1 Processen
Kommunp la n för 2024 med plan 2025-2026följer nedanstående datum.

16-20 jan KSO-dialog tillsa m ma ns PLG, respektive
ordförande angående anvisningar och
förväntni ngar

1 feb KS beslutar om anvisningar

20 feb Skatteunderla gsp ro gnos (SKR)

7-10 mars Nämndernas budgetunder la g beslut i nämnd

14-18 mars KSO-dialog tillsa m ma ns med PLG, med
respektive ordförande angående
budgetunder la g

8 maj Skatteunderla gsp ro gnos (SKR)

24 maj KS beredning

31 maj KS

14 juni KF

2 Förutsättningar
2.1 Samhällsekonomiska förutsättningar

Under 2023 och 2024 väntas ekonomiskt tuffa tider till följd av inflat io ne n och
den annalkande lågkonjunkt ure n. Kommunsekto r n behöver nu både hantera ett
ekonomiskt tufft läge samtidigt som utmaninge n med att hitta arbetskraft med
rätt kompetens är svår på många håll och ökar väsentligt kommande år. Det
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krävs också nya arbetssätt, bland annat genom att nyttja digita l teknik, stärka
arbetsmiljö n och skapa förutsättningar för fler att arbeta längre och heltid.

Sammanta get för perioden beräknas skatteunderla ge t inte räcka till att
finans iera en växande kommuna l verksamhets vo ly m i linje med den senaste
tioårsperiode n. Samtidigt är den demografisk a utmaninge n framöver större än
tidigare, de i arbetsför ålder behöver försörja allt fler (yngre och äldre). Särskilt
de ökade behoven av omsorg och vård av äldre kräver allt större resurser.
Enligt SKR är utvecklinge n efter 2024 idag mycket svår att bedöma, då det
finns många osäkerhetsfaktorer.

Bristen på arbetskraft kommer att öka och bli än mer omfattande såväl inom
offent lig sektor som i närings livet. SKR:s beräkningar visar att omkring 54
procent av den ökade sysselsätt ninge n fram till 2031 behövs i kommune r och
regioner, givet oförändrad personaltäthet och ökade demografiska behov. Idag
arbetar cirka 25 procent av arbetskraften i välfärden. Sysselsättni ngsök ninge n i
närings l ive t beräknas utgöra 70 procent av den tillko mma nd e
arbetskraftsökninge n, enligt organisat io ne n Svenskt Näringsliv. Den statliga
satsninge n på ett utbyggt försvar kräver enligt Försvarsmakte n 108 000 fler
anställda fram till 2030, vilket motsvarar cirka 64 procent av den ökade
arbetskraften.
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Nominell och real skatteunderla gs ut veck li ng:

Nominellt sett ökar skatteunderla get relativt väl, men till följd av höga pris-
och löneökninga r, som till stor del kommer från ökade pensionskost nader,
urholkas skatteunderla get realt sett 2023. Den senaste gången det inträffade var
2003 efter IT-kraschen. Prisutveck linge n för 2025 och 2026 är mycket osäker.

2021 2022 2023 2024 2025 2026

BNP % 5,1 2,8 -0,8 1,4 2,2 2,8

Relativ arbetslöshet % 8,8 7,5 8,3 8,6 8,0 7,6

A rbetade timmar 2,3 2,3 0,5 1,0 1,6 0,9

KPIF % 2,4 7,6 5,6 1,3 1,6 2,0

Realt skatteunderlag 2,6 1,7 -2,7 0,6 4,8 0,9

Styrränta, årets slut 0,0 2,5 1,75 1,25 1,25 1,5
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Källa: Medlings ins t it ute t, Statistiska centralbyrå n och Sveriges Kommuner och
Regioner.

2.2 Befolkningsutveckling

Kommune ns befolkningsp ro gnos och bedömninge n av befolkninge n den 1
november respektive år ligge r till grund för de ekonomiska förutsättni ngar na.
Befolkningsp ro gnose n visar att kommune n beräknas växa till cirka 32 500
invånare sista december 2023. Utifrån det osäkra konjunktur lä ge t och infla t io n
förväntas färdigstä lld a nyproducerade bostäder under år 2024 och framåt inte
uppnå de volyme r som man tidigare bedömt. Det gör att befolknings mä ngde n
inte ökar i den takt som vi bedömde i prognosen som togs fram våren 2022. En
ny befolkningspro gnos kommer tas fram under våren 2023.

Prognos från våren 2022:
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2.3 Utveckling av skatter och bidrag

Kommune n använder sig av Sveriges Kommuner och Regioners (SKR)
prognoser för skatteunderla ge t och förändringa r i utjämning och statsbidrag.
SKR gör en bedömning om den samhällseko no m isk a utvecklinge n och
kommer fram till en prognos över utvecklinge n för kommunsek tor n. Upplands-
Bro kommun justerar den prognosen med en egen prognos över befolkninge n
med utgångspunk t från den befolkningsp ro gnos som tas fram i april/juni varje
år.

M k r Budge t 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026

Skatteintäkter 1502,0 1596,6 1698,6 1787,7

Inkomstutjämning 333,5 337,8 371,9 424,0

Kostnadsutjämning 129,5 117,3 150,7 156,0

Regleringsbidrag/-
avgif t 48,3 74,1 57,6 48,2

LSS-utjämning -34,7 -35,4 -36,6 -37,8

Fastighetsavgif t 53,7 53,7 53,7 53,7

Sum m a intäkter 2032,3 2144,0 2295,9 2431,8

2.4 Förutsättningar 2024-2026

I budgeten för 2023 har det beslutats om ett budgeterat resultat på -1,6 procent
(-32,1 mnkr) av skatter och bidrag. Man har valt att tillä mpa
Resultatutjä m ningsrese r ve n (RUR). Kommuner kan reservera medel till en
resultatutjä m nings reser v inom ramen för balanskravs utred ni nge n och eget
kapital. Reservering till resultatut jä mni ngsre ser v får göras för att utjämna
intäkter över en konjunkturc yke l med högst ett belopp som motsvarar det
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lägsta av antinge n den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter
balanskravsj us ter i ngar (enligt lagen om kommuna l redovisning) som överstiger
1 % av summa n av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommuna l
ekonomisk utjämning eller 2 % av summan av skatteintäkte r samt generella
statsbidrag och kommuna leko no m isk utjämning om kommune n eller
landstinget har ett negativt eget kapital, inklus ive ansvarsförb inde lse för
pensionsfö rp likte lser.

Upplands-Bro kommun har ett positivt eget kapital inklus i ve
ansvarsförb inde lse n för pensionsförp l ik te lser na.

Volymförä nd r inge n utgår från den nuvarande befolkningsp ro gnose n. I övrigt
utgår tabellen från oförändrade ramar för nämnderna. I budgeten för 2023 finns
20 miljo ner kronor i KS-oförutsett.

I kommune ns mål för god ekonomisk hushållning framgår att överskottet i
Upplands-Bro kommun långsikt i gt ska uppgå till två procent. För år 2024
kommer resultatet bli 0 för att till 2025 och 2026 höjas till det långsikt i ga målet
om 2 procent. Tabellen nedan visar utrymmet respektive år med
förutsättni ngar na ovan.

Årets resultatbudget 2023 (-1,6%) -32,1
Ökat skatte ne tto 99,2
Be räknade vol yme r i skol a och äl dre omsorg -33,9
Ökade pe nsi onskostnade r -30,3
Fi nansne tto -7,9
Ökade kapi tal kostnade r -7,1
Mi nska KS oförutse tt -12
Utrymme att förde l a vi d 0% 0
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Årets resultat plan 2024 (0%) 0
Ökat skatte ne tto 151,9
Be räknade vol yme r i skol a och äl dre omsorg -48,9
Utrymme att förde l a vi d 2% re sul tat -120,8
Mi nskade pe nsi onskostnader 46,7
Mi nskat fi nansne tto 17
Årets resultat plan 2025 (2%) 45,9
Ökat skatte ne tto 135,9
Be räknade vol yme r i skol a och äl dre omsorg -38,8
Utrymme att förde l a vi d 2% -122,4
Mi nskade pe nsi onskostnader 15
Mi nskat fi nansne tto 13
Årets resultat plan 2026 (2%) 48,6

3 Nämndernas underlag
I kommunp la ne n beslutas varje år om övergripa nde mål och budget för
kommande år. Den tillde lade budgeten är ett medel för att nå de övergripande
målen. Nedan åskådliggö rs processen och hur målen hänger samman.

Nämndernas underlag ska innehå lla följande (Mall finns i Stratsys):



24 Anvisningar kommunplan 2024 med plan 2025-2026 - KS 23/0013-1 Anvisningar kommunplan 2024 med plan 2025-2026 : Anvisningar kommunplan 2024 med plan 2025-2026

Anvisningar inför Kommunplan 2024 med plan 2025-2026

Sid 11 av 11

3.1 Analys av nuläge

Nämndens verksamhet ska analyseras och jämföras med andra relevanta
organisat io ne r. I analysen kan med fördel kommunge me nsa mma nyckeltal
användas. Med hjälp av analysen kan förbättringso mråde n identifie ras.

3.2 Omvärldsanalys

Nämnden ska analysera hur förändringar i omvärlden påverkar verksamhete ns
förutsättni ngar kommande år. I analysen ska demografiska förändringa r
inkludera s. Omvärldsana lyse n kan också omfatta de tio trender som SKR
presenterat som påverkar det kommuna la och regiona la uppdraget.

3.3 Budget 2024-2026

3.3.1 Investeringar

Nämndens invester i ngsbe ho v för perioden 2024-2026ska beskrivas. Befint li ga
invester inga r som löper över planperioden ska inklud eras. I underlaget ska det
även framgå hur kapitalkostnade r och tillko mma nde driftkostnade r ska
finans ieras. Utgångsp unkte n är, som tidigare beskrivit s, att kapitalkostnader
ska rymmas inom befint lig ram.

3.3.2 Exploatering
En prognos för exploateringsp rojek te n för perioden 2024-2026 ska beskrivas.
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Val av ny ledamot i kommunala 
tillgänglighetsrådet för mandatperioden 2023-
2026 

Förslag till beslut 

XX väljs som ny ledamot i kommunala tillgänglighetsrådet efter Martin 

Normark (L). 

Sammanfattning 

Den 30 november 2022 beslutade kommunstyrelsen att socialnämndens 

presidium och kommunstyrelsens ordförande ska utses som ledamöter i det 

kommunala tillgänglighetsrådet för mandatperioden 2023–2026. 

Efter kommunfullmäktiges beslut den 14 december 2022 om ledamöter och 

presidium till socialnämnden för mandatperioden 2023-2026 sitter inte Martin 

Nordmark (L) längre kvar i socialnämnden eller dess presidium vilket gör att 

han inte längre är valbar till det kommunala tillgänglighetsrådet. 

Kommunstyrelsen behöver därför utse en ny ledamot efter Martin Normark 

(L). 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens beslut § 42 den 30 november 2022. 

 Kommunfullmäktiges beslut § 69 den 14 december 2022. 

Barnperspektiv 

För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in 

nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att 

förtroendevalda flyttat från kommunen eller blivit entledigade från sina 

uppdrag. I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn 

och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen 

kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor som rör barn och 

ungdomars dagliga och framtida liv. 

Bilagor 

1. Kommunstyrelsens beslut § 42 den 30 november 2022 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2023-01-09 KS 22/0672 

 
 

2. Kommunfullmäktiges beslut § 69 den 14 december 2022. 

Beslut sänds till 

 De valda 

 Martin Normark (L) 

 Kommunala tillgänglighetsrådet (KTR) 

 Förtroendemannaregistret 
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PROTOKOLLSUTDRAG 37 (44)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-11-30 

 

 

§ 42 Val av ledamöter i Kommunala 
tillgänglighetsrådet för mandatperioden 
2023-2026 

 Dnr KS 22/0672 

Beslut 

Kommunstyrelsen utser följande personer till ledamöter i Kommunala 

tillgänglighetsrådet: 

Martin Normark (L) 

Peter Wissing (M) 

Kerstin Ahlin (S) 

Fredrik Kjos (M) 

Sammanfattning 
Kommunala tillgänglighetsrådet är ett råd för ömsesidig information med 
handikapporganisationer verksamma i Upplands-Bro kommun. Rådets syfte är 

att verka för att funktionsnedsattas perspektiv beaktas i alla kommunala 
nämnder och förvaltningskontor. Kommunstyrelsen utser fyra ledamöter till 

tillgänglighetsrådet. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 november 2022. 

 Kommunala tillgänglighetsrådets reglemente. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen utser följande personer till ledamöter i Kommunala 

tillgänglighetsrådet: 

XX 

XX 

XX 

XX 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Kjos (M) föreslår presidiet i Socialnämnden, Martin Normark (L), 

Peter Wissing (M) och Kerstin Ahlin (S), samt KSO, Fredrik Kjos (M), till 
ledamöter i Kommunala tillgänglighetsrådet. 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-11-30 

 

 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, Fredrik Kjos (M) 
förslag till beslut, och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
detta. 

Beslutet skickas till: 

 De valda 

 Kommunala tillgänglighetsrådet (KTR) 

 Förtroendemannaregistret 
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PROTOKOLLSUTDRAG 51 (84)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2022-12-14 

 

 

§ 69 Val av ledamöter och ersättare i 
             Socialnämnden för mandatperioden 
             2023-2026 
 Dnr KS 22/0587 

Beslut 

1. Till ledamöter i socialnämnden utses: 

 

Kerstin Ahlin (S)  

Anni Ullberg (S) 

Jessica Dannefalk (S) 

Peter Wissing (M)  

Anders Åkerlind (M) 

Carina Ferm (SD) 

Jan Hellman (SD) 

Jeanette Bustos (V) 

Marlene Juthstrand (KD) 

Helene Nilsson (L) 

Lars Thomasson (C)  

 

2. Till ersättare i socialnämnden utses: 

 

Christer Norberg (S) 

Jane Eklund (S) 

Adnan Gündogdu (S) 

Stig Engcrantz (M) 

Liv Kjos (M) 

Johnny Storskörd (SD) 

Michelle Bendiksen (SD) 

Monica Vasques (V) 

Daniele Spagnolo (KD) 

Irene Eklöf (L) 

            Sandra Johnsson (C) 

 
3. Till ordförande i socialnämnden utses Peter Wissing (M). 

 

4. Till förste vice ordförande i socialnämnden utses Lars Thomasson (C). 
 

5. Till andre vice ordförande i socialnämnden utses Kerstin Ahlin (S). 
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PROTOKOLLSUTDRAG 52 (84)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2022-12-14 

 

 

Sammanfattning 
Enligt socialnämndens reglemente ska antalet ledamöter i nämnden vara 11 och 
antalet ersättare 11. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, 
räknat från och med den 1 januari året efter det år val av fullmäktige har hållits. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 oktober 2022. 

 Socialnämndens reglemente beslutad av kommunfullmäktige 2018-12-

19, reviderat 2020-12-16. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

1. Till ledamöter i socialnämnden utses: 

 

Kerstin Ahlin (S)  

Anni Ullberg (S) 

Jessica Dannefalk (S) 

Peter Wissing (M)  

Anders Åkerlind (M) 

Carina Ferm (SD) 

Jan Hellman (SD) 

Jeanette Bustos (V) 

Marlene Juthstrand (KD) 

Helene Nilsson (L) 

Lars Thomasson (C)  

 

2. Till ersättare i socialnämnden utses: 

 

Christer Norberg (S) 

Jane Eklund (S) 

Adnan Gündogdu (S) 

Stig Engcrantz (M) 

Liv Kjos (M) 

Johnny Storskörd (SD) 

Michelle Bendiksen (SD) 

Monica Vasques (V) 

Daniele Spagnolo (KD) 

Irene Eklöf (L) 

            Sandra Johnsson (C) 
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PROTOKOLLSUTDRAG 53 (84)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2022-12-14 

 

 

 
3. Till ordförande i socialnämnden utses Peter Wissing (M). 

 
4. Till förste vice ordförande i socialnämnden utses Lars Thomasson (C). 

 

5. Till andre vice ordförande i socialnämnden utses Kerstin Ahlin (S). 
 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, Valberedningens 
förslag och finner att Kommunfullmäktige har beslutat enligt detta. 

 
Beslutet skickas till: 

 De valda 

 Socialnämnden 

 Förtroendemannaregistret 

 Nämndsekreterare 

 Politisk sekreterare 
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Ledamotsinitiativ från Sara Ridderstedt (MP) - 
Gällande uppgifter om allvarliga brister och 
missförhållanden i flera verksamheter  

Initiativrättstagarens förslag till beslut 

1. Anlita en extern aktör för att utföra en omfattande internutredning av 

arbetsmiljön inom LSS. Medarbetare ska genom löfte om anonymitet ges 

möjlighet att berätta om sina upplevelser och eventuell utsatthet på 

arbetsplatsen.  

2. Utifrån dessa analyser upprätta en handlingsplan för hur man aktivt och på 

allvar framåt ska ta tag i den kultur som uppstått de senaste åren samt 

strukturer som på olika sätt bidrar till en oacceptabel arbetsmiljö. 

Handlingsplanen bör också belysa vikten av att lyssna på visselblåsare och 

aktivt motarbeta en tystnadskultur.  

3. Inte förnya avtalet med Attendo gällande driften av Hagtorps äldreboende.  

Sammanfattning 

Den 12 januari 2023 inkom ett ledamotsinitiativ från Sara Ridderstedt (MP) 

med följande innehåll: 

”Enligt Reglemente för kommunstyrelsen har kommunstyrelsen ett 
övergripande ansvar för personalfrågor i kommunen. 

 6 § Personalpolitiken Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör 

förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. 

Under en längre tid har det funnits oro i personalgrupper och anmärkningsvärt 

hög personalomsättning på Samhällsbyggnads-kontoret. Till det har vi en 
mycket allvarlig situation för både elever och personal på Broskolan. Anhöriga 
larmar om problematik inom LSS-området, samt att uppgifter om mycket 

allvarliga brister på Hagtorps äldreboende signaleras. 

- Dålig personalpolitik är både dyrt, ovärdigt och ett svek mot personal, elever 

och vårdtagare. Upplands-Bro kan bättre. Miljöpartiet efterlyser att 
Kommunstyrelsen nu tar sitt yttersta arbetsgivaransvar på allvar med 
helhetsgrepp genom en konkret och långsiktig plan för ett respektfullt och 

hållbart arbetsliv, säger Sara Ridderstedt Gruppledare (MP). 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2023-01-12 KS 23/0053 

 
 

 

För Miljöpartiet är det angeläget och avgörande att vi som kommun tar krafttag 

för att komma till rätta med brister i arbetsmiljön och tystnadskultur. Vi ska ta 
tydligare avstånd från destruktiva strukturer, maktmissbruk, egenintressen / 

korruption, tystnadskultur och kränkningar. 

Mp yrkar att Upplands-Bro kommun snarast vidtar följande åtgärder: 

1. Anlita en extern aktör för att utföra en omfattande internutredning av 

arbetsmiljön inom LSS. Medarbetare ska genom löfte om anonymitet ges 
möjlighet att berätta om sina upplevelser och eventuell utsatthet på 

arbetsplatsen.  

2. Utifrån dessa analyser upprätta en handlingsplan för hur man aktivt och på 
allvar framåt ska ta tag i den kultur som uppstått de senaste åren samt 

strukturer som på olika sätt bidrar till en oacceptabel arbetsmiljö. 
Handlingsplanen bör också belysa vikten av att lyssna på visselblåsare och 

aktivt motarbeta en tystnadskultur.  

3. Inte förnya avtalet med Attendo gällande driften av Hagtorps äldreboende. 

Sara Ridderstedt Ledamot i Kommunstyrelsen, Gruppledare (Mp)” 

 

Beslutsunderlag 

 Ledamotsinitiativ från Sara Ridderstedt (MP) den 12 januari 2023 

Bilagor 

1. Ledamotsinitiativ från Sara Ridderstedt (MP) den 12 januari 2023 

Beslut sänds till 

 Initiativrättstagaren 
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From: Sara Ridderstedt 

Sent: den 10 januari 2023 17:03 

To: kommunstyrelsen 
Subject: Ledamotsinitiativ Kommunstyrelsen- arbetsmiljöansvar 
 
 
 

Ledamotsinitiativ till Kommunstyrelsen gällande uppgifter om allvarliga brister 
och missförhållanden i flera verksamheter  

Enligt Reglemente för kommunstyrelsen har kommunstyrelsen ett övergripande 
ansvar för personalfrågor i kommunen. 

 6 § Personalpolitiken Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet 

mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. 

Under en längre tid har det funnits oro i personalgrupper och anmärkningsvärt hög 

personalomsättning på Samhällsbyggnads-kontoret. Till det har vi en mycket 
allvarlig situation för både elever och personal på Broskolan. Anhöriga larmar om 
problematik inom LSS-området, samt att uppgifter om mycket allvarliga brister på 

Hagtorps äldreboende signaleras. 

- Dålig personalpolitik är både dyrt, ovärdigt och ett svek mot personal, elever och 

vårdtagare. Upplands-Bro kan bättre. Miljöpartiet efterlyser att Kommunstyrelsen nu tar sitt 
yttersta arbetsgivaransvar på allvar med helhetsgrepp genom en konkret och långsiktig plan 
för ett respektfullt och hållbart arbetsliv, säger Sara Ridderstedt Gruppledare (MP). 

För Miljöpartiet är det angeläget och avgörande att vi som kommun tar krafttag för 
att komma till rätta med brister i arbetsmiljön och tystnadskultur. Vi ska ta tydligare 

avstånd från destruktiva strukturer, maktmissbruk, egenintressen / korruption, 
tystnadskultur och kränkningar. 

Mp yrkar att Upplands-Bro kommun snarast vidtar följande åtgärder: 

1. Anlita en extern aktör för att utföra en omfattande internutredning av arbetsmiljön 
inom LSS. Medarbetare ska genom löfte om anonymitet ges möjlighet att berätta om 

sina upplevelser och eventuell utsatthet på arbetsplatsen.  

2. Utifrån dessa analyser upprätta en handlingsplan för hur man aktivt och på allvar 
framåt ska ta tag i den kultur som uppstått de senaste åren samt strukturer som på 

olika sätt bidrar till en oacceptabel arbetsmiljö. Handlingsplanen bör också belysa 
vikten av att lyssna på visselblåsare och aktivt motarbeta en tystnadskultur.  

3. Inte förnya avtalet med Attendo gällande driften av Hagtorps äldreboende. 

 

Sara Ridderstedt Ledamot i Kommunstyrelsen, Gruppledare (Mp) 
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LEDAMOTSINITIATIV 1 (2)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
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Kommunstyrelsen 
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Ledamotsinitiativ från Erik Karlsson (V) - 
Ersättning för barnpassning för att kunna utföra 
förtroendeuppdrag 

Initiativrättstagarens förslag till beslut 

KS bör tillsätta en utredning som ser över dagens regler och att dessa kommer 

att ta hänsyn till om hur ersättning kan utbetalas till en tillfälligt anställd 

barnvakt samt hur ersättning kan utgå när ett företag anlitas för att utföra 

tjänsten. 

Sammanfattning 

Den 25 januari 2023 inkom ett ledarmotsinitiativ från Erik Karlsson (V) med 

följande innehåll: 

”Vänsterpartiet upplever att den nuvarande ersättningen där en ledamot måste 

bereda sitt barn barnpassning för att uppfylla sitt förtroendeuppdrag inte 

uppfyller dagens behov. 

Den ersättning som kommunen för närvarande utger bygger ersättningen för 

barnpassning på att den ordnas frivillig och att den medför begränsningar då 

det högsta belopp som går att betala ut till en och samma barnvakt för 2023 

ligger på 999.99 kronor utan att en inkomstuppgift skall lämnas in till 

skattemyndigheten. 

KS bör här tillsätta en utredning som ser över dagens regler och att dessa 

kommer att ta hänsyn till om hur ersättning kan utbetalas till en tillfälligt 

anställd barnvakt samt hur ersättning kan utgå när ett företag anlitas för att 

utföra tjänsten.”  

Beslutsunderlag 

 Ledamotsinitiativ från Erik Karlsson (V) den 25 januari 2023 

 

Bilagor 

1. Ledamotsinitiativ från Erik Karlsson (V) den 25 januari 2023 



27 Ledamotsinitiativ från Erik Karlsson (V) - Ersättning för barnpassning för att kunna utföra förtroendeuppdrag - KS 23/0082-2 Ledamotsinitiativ från Erik Karlsson (V) - Ersättning för barnpassning för att kunna utföra förtroendeuppdrag : Ledamotsinitiativ från Erik Karlsson (V) - Ersättning för barnpassning för att kunna utföra förtroendeuppdrag

 

 
Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2023-01-25 KS 23/0082 

 
 

Beslut sänds till 

 Initiativrättstagaren 
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Vänste rparti e t Uppl ands-Bro

Vänsterpar ti et Uppl ands-Bro, B yggmästarvägen 13, 197
30 B r o

Hemsida www.up p lands-bro.vanst erpart iet .se Org. nr. 802446-0399
Facebook vänst erp art iet Up p lands-Bro Bankgiro 444-2455
Inst agram @vanst erp art iet up plandsbro Swish 123 072 43 77
E-p ost up p lands-bro@vanst erp art iet .se Telefon 08 410 793 39, mobil 072 178 87 10

Upplands-Bro kommun
Kommunst yr e lse n
kommuns t yre lse n@ upp la nds-bro.se

Ledamotsinitiativ

Väns te rpartie t upple ve r att de n nuvarande e rs ättninge n där e n le damot mås te be re da s itt
barn barnpas s ning för att uppfylla s itt förtroe nde uppdrag inte uppfylle r dage ns be hov.

Den ersättning som kommune n för närvarande utger bygger ersättninge n för barnpassning på att
den ordnas frivil li g och att den medför begränsningar då det högsta belopp som går att betala ut till
en och samma barnvakt för 2023 ligge r på 999.99 kronor utan att en inkomst upp gift skall lämnas in
till skattemynd ighe te n.
KS bör här tillsä tta en utredning som ser över dagens regler och att dessa kommer att ta hänsyn till
om hur ersättning kan utbetalas till en tillfä l ligt anställd barnvakt samt hur ersättning kan utgå när
ett företag anlitas för att utföra tjänsten.

Håbo-Tibble den 20 januari 2022

Erik Karlsson
gruppledare
Vänsterpartie t Upplands-Bro
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LEDAMOTSINITIATIV 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
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Kommunstyrelsen 
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Ledamotsinitiativ från Erik Karlsson (V) - 
Justering av milersättning för egen bil 

Förslag till beslut 

Dagens belopp för skattefri milersättning för egen bil för förtroendevald skall 

justeras till skatteverkets normer för skattefri ersättning vilket för år 2023 är 25 

kronor per mil.  

Sammanfattning 

Den 25 januari 2023 inkom ett ledamotsinitiativ från Erik Karlsson (V) med 

följande innehåll: 

”Vänsterpartiet ser att det för oss förtroendevalda behövs en justering för 

ersättning för egen bil till och från förrättningar så att detta överensstämmer 

med dagens skatteregler. 

Dagens belopp för skattefri milersättning för egen bil för förtroendevald skall 

justeras till skatteverkets normer för skattefri ersättning vilket för år 2023 är 25 

kronor per mil.” 

Beslutsunderlag 

 Ledamotsinitiativ från Erik Karlsson (V) den 25 januari 2023 

 

Bilagor 

1. Ledamotsinitiativ från Erik Karlsson (V) den 25 januari 2023. 

Beslut sänds till 

 Initiativrättstagaren 
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Vänste rparti e t Uppl ands-Bro

Vänsterpar ti et Uppl ands-Bro, B yggmästarvägen 13, 197
30 B r o

Hemsida www.up p lands-bro.vanst erpart iet .se Org. nr. 802446-0399
Facebook vänst erp art iet Up p lands-Bro Bankgiro 444-2455
Inst agram @vanst erp art iet up plandsbro Swish 123 072 43 77
E-p ost up p lands-bro@vanst erp art iet .se Telefon 08 410 793 39, mobil 072 178 87 10

Upplands-Bro kommun
Kommunst yr e lse n
kommuns t yre lse n@ upp la nds-bro.se

Ledamotsinitiativ

Väns te rpartie t s e r att de t för os s förtroe nde valda be hövs e n jus te ring för e rs ättning för e ge n
bil till och från förrättninga r s å att de tta öve re ns s tämme r me d dage ns s katte re gle r.

Dagens belopp för skattefri milersät t ning för egen bil för förtroendeva ld skall justeras till
skatteverkets normer för skattefri ersättning vilket för år 2023 är 25 kronor per mil.

Håbo-Tibble den 20 januari 2022

Erik Karlsson
gruppledare
Vänsterpartie t Upplands-Bro
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Vänste rparti e t Uppl ands-Bro
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